Com a transformação econômica provocada pela queda do preço internacional do café, após a quebra da bolsa de Nova York, o Rio de Janeiro resgata gradualmente seu papel de centro cultural do país, intensificado
depois da Revolução de 1930. Prova disso é a nomeação do jovem arquiteto Lúcio Costa para a direção da tradicional Escola Nacional de Belas Artes
do Rio de Janeiro (ENBA), com a incumbência de reformular o ensino artístico ali ministrado proporcionando aos alunos a opção entre modelos mais
acadêmicos e mais modernos. Esse processo culminou com a 38ª Exposição Geral de Belas Artes – o “Salão de 31”, também conhecido como “Salão Revolucionário”.
Essa mostra polêmica, em cuja comissão organizadora encontravam-se
tanto cariocas como paulistas, incluindo Anita Malfatti e Portinari, tratou de
ampliar no país as transformações modernas da arte. A Escola Nacional de
Belas Artes, como instituição governamental, autorizava, assim, as manifestações artísticas modernas.
Durante a década de 1930, uma das principais demandas oficiais à arte foi
a de atualizar-se e resgatar valores nacionalistas, em consonância com o
discurso político de então.

Glossário

Ismael Nery e a ambigüidade do ser

Automatismo: atividade literária ou artística exercida sob a influência exclusiva do subconsciente, proposta enfatizada pelo Surrealismo.

Ismael Nery nasceu em Belém do Pará em 1900, mas mudou-se com a
família para o Rio de Janeiro em 1909. Nesse mesmo ano perde o pai, o que
leva sua mãe a tornar-se missionária da Ordem Terceira de São Francisco.
Ela passa a chamar-se irmã Verônica, e vai atuar junto a grupos indígenas
no Norte do país.
Em 1918 Ismael Nery matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA),
onde tem aulas com o escultor Henrique Bernardelli, entre outros. Nesse
mesmo ano perde seu único irmão.
Entre 1920 e 1921 viaja pela Europa e Oriente Médio. Estuda na Academia
Julian, em Paris, e entra em contato com as obras dos modernistas europeus, principalmente os cubistas.
Nery retorna ao Rio de Janeiro e é nomeado desenhista da Seção de
Arquitetura e Topografia da Diretoria do Patrimônio Histórico Nacional,
onde conhece o poeta Murilo Mendes, tornando-se seu amigo.
Em 1922 casa-se com a poetisa Adalgisa Nery, principal musa de sua obra,
com quem terá dois filhos. A casa da família torna-se ponto de encontro cultural, sendo freqüentada por Alberto da Veiga Guignard, Murilo Mendes e
Mário Pedrosa, entre outros.
A partir de 1926 desenvolve uma doutrina própria que denominará
Essencialismo, congregando um conjunto de princípios ligados ao seu
humanismo cristão e configurando-se como síntese de suas reflexões.
Em 1927 vai com a família para a Europa, vindo a conhecer os surrealistas
André Breton e Marc Chagall que influenciarão profundamente sua obra.
A partir da constatação de sua tuberculose, em 1930, sua obra torna-se
mais visceral, influenciada principalmente pela pintura metafísica, e
incorpora o tema da morte. Além de pintar, escreve poemas, e embora
atue no circuito artístico carioca, o caráter extremamente pessoal e moderno de sua obra o deixa à parte do mercado de arte do período.
Considerado, junto a Di Cavalcanti, o único pintor moderno no Rio de Janeiro na época, sempre optou pela pesquisa de um tipo humano de cará5
ter universal, com base em experiências subjetivas : a reflexão sobre o
eu, a obsessão do duplo e o questionamento da existência caracterizam
6
sua obra plástica e poética.
Murilo Mendes afirmou, a respeito do amigo:
Ele era o homem universal que participava da vida de todos e sabia extrair
de todos e de tudo seu interesse próprio e muitas vezes escondido dos
olhos dos outros. É espantoso que ele tanto tivesse conhecido os homens,
conseguindo quase sempre localizá-los espiritualmente com acerto, ele que
7
passara tanto tempo se estudando!
Tendo participado de várias exposições com os modernistas brasileiros, no
Brasil e no exterior, Ismael Nery obteve o reconhecimento de sua obra e viu
sua projeção como artista ampliada. Faleceu em 1934, vítima de tuberculose, no Rio de Janeiro.
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Academia Julian: a mais antiga e famosa das academias ou escolas não oficiais de arte, fundada em 1860, em Paris, pelo pintor Rodolphe Julian.
Freqüentaram-na pintores como Bonnard, Denis, Matisse, Derain, Léger e
Marcel Duchamp, entre outros. Funcionava como uma espécie de
preparação para a Escola de Belas Artes, e por ela passaram pintores
brasileiros como Rodolfo Amoedo, Benedito Calixto, João Batista da Costa
e, na década de 1920, Ismael Nery e Tarsila do Amaral.

Surrealista: referente ao Surrealismo, movimento literário e artístico iniciado em 1924 pelo escritor francês André Breton, caracterizava-se pela
expressão espontânea e automática do pensamento e, deliberadamente
incoerente, optava pela prevalência do sonho, do inconsciente, do instinto e
do desejo. Pregava a renovação de valores morais, políticos, científicos e
filosóficos.

Acervo: conjunto de documentos e objetos que integram uma coleção;
pode pertencer a uma biblioteca, museu ou arquivo, por exemplo.

Vanguardas Artísticas: termo que designa os movimentos e conceitos artísticos e culturais que, surgidos no período que compreende as três primeiras
décadas do século XX, procuraram empreender mudanças radicais, apontando para uma nova concepção de mundo e um novo código artístico. Inclui o
Cubismo, o Futurismo e o Dada, entre outros.

Ambigüidade: diz-se de algo que se pode tomar em mais de um sentido,
algo impreciso.

Bibliografia

Atributos: símbolo, emblema distintivo, aquilo que é próprio de um ser, a
qualidade atribuída ao sujeito.

Coleção Nemirovsky: coleção formada pelo médico e empresário argentino
radicado no Brasil, José Nemirovsky, e por sua esposa, Paulina. Essa importante coleção é constituída por obras referenciais de Tarsila do Amaral,
Brecheret, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Rego Monteiro, Ismael Nery, Goeldi,
Livio Abramo, Guignard, Cícero Dias, Aldo Bonadei, Volpi, Milton Dacosta,
Mira Schendel, Lygia Clark, Hélio Oiticica e Rubens Gerchman, entre outros.
Possui também gravuras de artistas europeus como Picasso, Braque,
Chagall, Léger e Grosz.
Cubismo: estilo artístico do início do século XX (1907 a 1914) que tem como
protagonistas Picasso e Braque, historicamente dividido nos períodos
analítico, hermético e sintético. As obras cubistas representam paisagens,
objetos e pessoas por meio de sólidos multifacetados.
Estação Pinacoteca: inaugurada em janeiro de 2004 como um novo espaço da
Pinacoteca do Estado, situa-se num edifício construído em 1914 para abrigar os
escritórios e armazéns da Estrada de Ferro Sorocabana, com projeto
arquitetônico do Escritório Técnico de Ramos de Azevedo. Em 1939 o edifício
passou a abrigar o Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops).
Em 1983, após a extinção do Deops, o prédio foi utilizado pela Delegacia de
Defesa do Consumidor (Decon) até 1997, quando passou para a Secretaria de
Estado da Cultura. O edifício sofreu uma ampla restauração de 1997 a 2002, a
cargo do arquiteto Haron Cohen. Atualmente, além de apresentar exposições
temporárias de artes visuais, abriga também o “Gabinete de Gravura Guita e
José Mindlin”, a Coleção Nemirovsky e o Memorial da Liberdade, além de
setores técnicos como a Biblioteca e o Centro de Memória do museu.
Estranhamento: espantar-se, admirar-se, surpreender-se. Achar diferente
do que seria natural esperar-se.
Marc Chagall: artista de origem russa que desenvolveu sua formação artística entre São Petersburgo e Paris nas primeiras décadas do século XX. Fez
carreira trabalhando em escolas de arte, ilustrou a edição das fábulas de La
Fontaine, desenhou figurinos e cenários para balés de Tchaikovski. Em suas
obras é possível reconhecer as lembranças de sua terra natal e temas como
nascimento, casamento e morte.
Personificação: indivíduo ou imagem de pessoa que representa, simboliza
ou faz lembrar alguma coisa abstrata, uma qualidade ou idéia.
Pintura metafísica: estilo de pintura que exalta o sonho, busca o silêncio e
a sensação de inquietude por meio de elementos simbólicos como o
manequim, a meio caminho entre o homem e o robô. Tem como um de seus
maiores representantes Giorgio De Chirico.
Poética: do grego poiesis, indica a capacidade de fazer e o domínio do conhecimento para esse fazer. Aplicável a qualquer produção humana, em arte
assume a significação do caráter pessoal do fazer de cada artista, seu estilo; mas também, a possibilidade de o fazer artístico ultrapassar os limites
da técnica e do discurso, alcançando valores subjetivos. O valor poético não
está no uso de artifícios extraordinários, mas em tal articulação dos elementos ordinários, que os leva a serem capazes de ultrapassar o usual e
alcançar um sentido mais amplo, mais denso e mais rico.
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Caro professor:
Este material de apoio à prática docente foi elaborado no âmbito do projeto
Encontros com Professores / O olhar do colecionador – Coleção Nemirovsky,
realizado por meio da Lei Federal de Incentivo a Cultura com o patrocínio da
BIC Brasil S.A.
Pensado como recurso educativo a ser usado em sala de aula, este material
contempla a obra Adalgisa e o artista, de Ismael Nery, pertencente ao acer1
vo da Fundação Nemirovsky, em exposição no edifício da Estação
Pinacoteca até 2008.
Para a utilização da imagem sugerimos caminhos de investigação que o professor pode trilhar com seus alunos. Cabe enfatizar, porém, o caráter instrumental da reprodução, pois é uma referência que não substitui o contato
direto com a obra original.
O texto que acompanha a imagem convida a conhecer o trabalho desse
artista, apreciar sua obra, pensar sobre ela e responder a ela criativamente,
refletindo sobre nossa própria história, cultura e identidade. Também propõe
caminhos para refletir sobre a importância da arte e de nosso patrimônio cultural.
A reprodução pode ser utilizada tanto para preparar uma visita à exposição,
como também após a visita, para retomar e aprofundar as análises realizadas no contato direto com a obra. Além disso, é um instrumento de aproximação à Estação Pinacoteca – ao seu espaço e à Coleção Nemirovsky.
Esperamos que o professor explore este material muito além das possibilidades aqui apontadas, integrando suas próprias idéias às nossas sugestões
e tomando-o como inspiração para criar novos percursos educativos a trilhar
com seus alunos.
O material está organizado da seguinte maneira:
• Reprodução da obra: Adalgisa e o artista, de Ismael Nery – contendo no
verso propostas educativas para a leitura da imagem e propostas poéticas.
• Orientações aos educadores: para trabalhar com imagens de arte em sala
de aula.
• Focos de interesse: opções que orientam os percursos educativos.
• Contextos: informações sobre o período de produção da obra e sobre o
artista.
• Cronologia: paralelo entre a biografia do artista, a sociedade e a arte no
Brasil e no mundo.
• Glossário: definições de termos utilizados neste material (sublinhados no
texto).
• Bibliografia: indicação de textos consultados e/ou recomendados para
aprofundamento.

Orientações aos educadores
LEITURA DE IMAGEM é a estratégia utilizada pelo professor para conduzir
um diálogo entre os alunos a partir da observação da imagem, explorando
* Os termos sublinhados constam no Glossário.

seus significados, aspectos técnicos, formais e contextuais. Informações e
conteúdos sobre a arte, os processos de produção, autores e épocas podem
ser conhecimentos importantes para ampliar e estimular a percepção, interpretação, análise e crítica das obras, desde que não prejudiquem o ato de
olhar com curiosidade para uma obra como algo desconhecido, a ser
descoberto.
PROPOSTAS POÉTICAS são atividades lúdico-plásticas que visam concretizar, tornando vivenciais, os conteúdos tratados na leitura de imagem. As
atividades, além de visuais, podem também ser musicais, corporais ou verbais. Propõem uma investigação com os mesmos focos de interesse tratados
nos âmbitos perceptivos e cognitivos, incentivando os alunos a conhecer,
analisar, perceber e interpretar os trabalhos que realizarem neste percurso.
O mundo de hoje apresenta para nossos alunos uma grande quantidade de
imagens. Eles estão acostumados a vê-las, mas não a pensar criticamente
sobre elas. Os percursos educativos aqui propostos procuram ensinar os
alunos a refletir de modo criativo sobre o que vêem.
A leitura de imagem é um ponto de partida para estabelecer um diálogo: o
mais importante é partilhar com os alunos o prazer de descobrir significados
ao interagir com o universo da arte. Para despertar realmente seu interesse,
é necessário perceberem que os conteúdos explorados podem adquirir para
eles um sentido próprio, e que essas descobertas podem ter repercussões
práticas em sua vida presente e futura.
Em um diálogo, pode haver concordâncias e desacordos, mas ele deve estar
baseado em saber escutar o outro e poder expressar-se. Assim, é fundamental garantir que todos tenham a possibilidade de apresentar suas idéias e
compartilhá-las num ambiente de respeito mútuo, trocando idéias prazerosa
e conscientemente.
Expor uma imagem aos alunos para leitura implica conduzir uma observação
na qual eles mesmos possam investigá-la, percebê-la e analisá-la. As
questões formuladas para orientar uma leitura da imagem admitem como
corretas respostas diversas. A cada resposta, incentive a referência à obra da
qual partiu a leitura, reconduzindo o olhar de todos ao objeto em análise.
Lembre-se que cabe ao professor valorizar cada interpretação atribuída à
imagem, favorecer o diálogo e o compartilhamento de opiniões entre os
alunos, e articular a integração dos diversos significados percebidos na
obra, de modo a aprofundar sua capacidade de fruir e compreender as imagens.
Evite ler os créditos da obra (título, dimensões, técnica) antes de proceder à
leitura com os alunos, pois expor prematuramente esses dados pode inibir
sua investigação. O contexto histórico da obra, do artista, do período ou dos
estilos artísticos deve ser considerado como estímulo para novas discussões, elemento para articular as interpretações de seus alunos, e não
uma massa de dados a serem memorizados.
Procure aproveitar as possibilidades geradas a partir da leitura da imagem
para realizar propostas conjuntas com professores de outras disciplinas.
A arte é uma área de conhecimento com conteúdos próprios e habilidades
específicas. O trabalho com arte inclui aspectos relativos à recreação, ao
equilíbrio psíquico, à expressão criativa e ao desenvolvimento de habilidades motoras, mas deve ir além disso. É preciso ter clareza quanto aos
objetivos de cada atividade proposta, e estabelecer critérios de avaliação de
seus processos e resultados que sejam claros para os alunos.
Contamos com a capacidade de mediação e a criatividade do professor para
transformar estes percursos educativos segundo as especificidades de sua
turma, de modo a conduzir uma interação significativa dos seus alunos com

a arte. As estratégias de mediação aqui propostas são inter-relacionadas e
não precisam acontecer necessariamente na ordem apresentada no texto.
A partir de sua experiência com este material, incentivamos você a pesquisar outros artistas, procurando estabelecer relações com as obras aqui estudadas, criando novos percursos educativos.
Você pode começar sua pesquisa pelo próprio acervo da Fundação
Nemirovsky!

Focos de Interesse
Propor um percurso educativo implica escolher um caminho entre os muitos
possíveis. Esperamos que, além do que sugerimos aqui, você busque outras
trilhas para trabalhar com esta imagem, e que também as registre para
poder compartilhá-las com outros professores e refletir sobre sua própria
prática educativa. Novas pistas para iniciar seus trajetos podem ser encontradas a partir das indicações bibliográficas.
Para compor este material, escolhemos a obra Ismael Nery, na qual abordaremos a representação da ambigüidade humana, característica da obra
desse artista próximo à linguagem plástica surrealista.
A cronologia que acompanha este material constitui numa panorâmica temporal que se estende da data de nascimento do artista até o ano de 1934,
data do falecimento do artista.

Contextos
As décadas de 1920 e 1930
O fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e a conseqüente instabilidade
política e econômica mundial reconfiguraram os papéis de liderança dos
países, dando margem ao surgimento de novas forças centralizadoras de
poder.
Um dos maiores símbolos da condição instável da economia mundial na
década seguinte será a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, acentuando
a crise internacional. É nessa situação que foram gestados os governos
autoritários característicos do período entre-guerras, como ocorreu na Itália,
na Alemanha e na Espanha.
Na década de 1930, a ascensão desses governos foi alicerçada, entre outros
fatores, na sensação de insegurança das populações decorrente da experiência desarticuladora da Primeira Guerra Mundial, que deixara como
memória a percepção da possibilidade de destruição em escala sem precedentes. Ao imaginário da época parecia necessário o retorno a valores mais
tradicionais, capazes de resgatar as identidades locais como forma de autoreconhecimento, o que fez surgir um forte desejo por lideranças capazes de
concretizar o sonho de reconstrução e transformação nacionais.
O fim da Primeira República
Quando a economia mundial entrou em profunda crise, no final da década de
1920, a economia brasileira ainda se pautava na monocultura do café.
Centrada no estado de São Paulo, essa atividade concedia à região o status
de liderança econômica do país. Mas a liderança política continuava a ser
exercida no Rio de Janeiro, capital desde 1763, dando à cidade a voz do
poder.
Assim, embora o Rio de Janeiro mantivesse o comando oficial do país, com
toda a carga de memória da monarquia, os chefes de Estado, durante a
Primeira República (1889-1930), obedeciam ao acordo da política café-comleite, marcada pela alternância de poder entre políticos de São Paulo e Minas
Gerais.
No Brasil, a década de 1920 é pautada por sucessivas políticas protecionistas realizadas pelo Estado a fim de garantir a estabilidade dos preços
do café no mercado internacional. Porém, a crise mundial de 1929 lançou a
cafeicultura numa situação delicada ao provocar a queda brusca dos preços
internacionais, o que abriu condições para a transição política, com o movimento revolucionário de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas.
No início de 1929, após a gestão do paulista Washington Luís na Presidência
ocorre uma ruptura entre as oligarquias dos estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, que levou ao fim da Primeira República. O conflito teve início com a indicação de Júlio Prestes, prefeito de São Paulo, a
sucessor de Washington Luís, o que desagradou as bases políticas de Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, colaborando para a formação da chamada
Aliança Liberal que refletia os interesses das elites regionais não associadas
ao núcleo cafeeiro.
Para competir com Julio Prestes, a Aliança Liberal lançou a candidatura de
Getúlio Vargas, ex-governador do Rio Grande do Sul.

Júlio Prestes venceu as eleições presidenciais e precipitou um movimento
armado contra o governo, no Rio Grande do Sul, com posterior adesão dos
estados de Minas Gerais e Paraíba, os quais iniciaram, em outubro, a
Revolução de 30. No mesmo mês, Washington Luís é deposto e Getúlio
Vargas é nomeado chefe do governo provisório, pondo fim à República Velha.

Cronologia comparada da transição do século XIX para o XX
1880

1890

1900 - Picasso viaja pela primeira vez a Paris • Freud
lança A interpretação dos sonhos • “Exposição de
1900” em Paris.
1901 - Morte da Rainha Vitória, da Inglaterra • Exposição
individual de Matisse, em Paris.
1902 - Exposição retrospectiva de Toulouse-Lautrec, em
Paris.
1903 - Fundação, na Inglaterra, da Associação Política e
Social das Mulheres.
1904 - Início da Guerra Russo-Japonesa.
1905 - Criação do grupo A Ponte, em Dresden, na Alemanha, que marca o surgimento do Expressionismo alemão •
Surgimento do Fovismo, no Salão de Outono, em Paris •
Albert Einstein anuncia a Teoria da Relatividade Especial.
1906 - Criação do Partido Trabalhista inglês • O brasileiro
Santos Dumont voa sobre Paris no avião “14-bis” • Exposição retrospectiva de Gauguin, em Paris • Morte de
Cézanne.
1907 - Realização da primeira exposição de pintores cubistas em Paris, com a participação de Picasso, Braque, Léger
e Juan Gris • Exposição de Arte Africana em Paris • Retrospectiva de Cézanne no Salão de Outono, em Paris.
1908 - O Império Austro-Húngaro anexa a BósniaHerzegóvina, então pertencente aos turcos • Formação da
Tríplice Aliança (Inglaterra, França e Rússia) contra a Alemanha.
1909 - Marinetti publica o “Manifesto Futurista” em Paris.

1910 - Início da Revolução Mexicana • Fim da Monarquia e início da República em Portugal • Kandinsky pinta
sua primeira aquarela abstrata.
1911 - Proclamação da República na China • Formação do grupo O Cavaleiro Azul, em Munique, marco do Expressionismo alemão • Exposição de pintura cubista no Salão dos Independentes.
1912 - Invenção da fotografia colorida • Mostra em Moscou com a participação de Tátlin, Malévitch, Larionov e
Gontcharova.
1913 - Henry Ford inaugura a primeira linha de montagem de automóveis, nos Estados Unidos • A companhia Balés
Russos apresenta Sagração da primavera, com música de Stravinsky e coreografia de Nijinsky • Início do Construtivismo, com Tátlin • Surgimento do Suprematismo, com Malévitch • Duchamp cria seu primeiro ready-made:
Roda de bicicleta.
1914 - Início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono
austríaco, em Sarajevo • Abertura do Canal do Panamá • Início da Pintura Metafísica na Itália • James Joyce escreve
Os dublinenses.
1915 - Malévitch publica, em São Petersburgo, o “Manifesto Suprematista” • Marcel Duchamp inicia a construção
do Grande vidro.
1916 - Inicia-se a Batalha de Verdun, o mais longo e intenso combate da Primeira Guerra Mundial • É fundado o
Movimento Dada, em Zurique, do qual fazem parte Arp, Tzara, Picabia e Duchamp • Kafka escreve A metamorfose •
Morte de Claude Monet.
1917 - Começa a Revolução Socialista na Rússia, com a tomada do poder pelos bolcheviques • Entrada dos Estados
Unidos na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados • Criação de um Estado Hebraico na Palestina • Mondrian
e Van Doesburg fundam a revista De Stijl, na Holanda.
1918 - Fim da Primeira Guerra Mundial • Criação da República de Weimar, na Alemanha • Fundação da República
Socialista Federativa Soviética, formação do Exército Vermelho e adoção de uma Constituição para o país • Tristan
Tzara publica o “Manifesto Dadaísta”, em Paris • Primeira exposição de Miró em Barcelona • Publicação da revista
Valores plásticos, em Roma, ligada à Pintura Metafísica • Ozenfant e Le Corbusier redigem o “Manifesto do Purismo”, em Paris.
1919 - O Tratado de Versalhes marca juridicamente as negociações de paz entre as nações envolvidas na Primeira
Guerra Mundial • Fundação da Bauhaus, em Weimar, sob direção de Walter Gropius • Morte de Renoir.

1920 - Criação da Liga das Nações, em Genebra • As mulheres conquistam o direito de voto nos Estados Unidos • Gandhi inicia a resistência passiva contra os ingleses na Índia • Em Moscou, Tátlin apresenta o Monumento à III Internacional • Os irmãos
Naum Gabo e Antoine Pevsner lançam o “Manifesto Realista”, em Moscou • Lançamento do filme expressionista O gabinete do
dr. Caligari, de Robert Wiene • Morte de Modigliani.
1921 - Fundação do Partido Comunista Italiano e do Partido Fascista, na Itália • Fundação do Partido Comunista na China • Hitler
é nomeado chefe do Partido Nacional-Socialista na Alemanha • Charles Chaplin lança o filme O garoto.
1922 - Mussolini instaura o governo fascista na Itália • Stálin torna-se secretário-geral do Partido Comunista Russo • O Novecento, em Milão, recupera a tradição italiana da pintura renascentista • No México, é criado o Sindicato de Artistas Revolucionários e são realizados os primeiros murais oficiais de Siqueiros, Orozco e Rivera.
1923 - Constitui-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) • Primo de Rivera instala uma ditadura na Espanha.
1924 - Morte de Lênin e início da disputa entre Trótski e Stálin pela liderança do Partido Bolchevique • Forma-se o primeiro governo trabalhista na Inglaterra • Na China, os comunistas passam a ser admitidos no Kuomintang, partido nacionalista que propunha criar um Estado moderno, dinamizador do capitalismo • André Breton lança o “Manifesto Surrealista” em Paris • Início da
“Nova Objetividade” na Alemanha, terceira fase do Expressionismo.
1925 - Chang Kai-chek assume a liderança do Kuomintang • A “Exposição Internacional de Artes Decorativas e Modernas” introduz o Art Déco em Paris.
1926 - Na Itália, o Partido Fascista torna-se partido único • Golpe de Estado em Portugal • Na África do Sul, o governo aprova
o Apartheid, legislação segregacionista • A televisão é inventada • Theo Van Doesburg lança o “Manifesto do Elementarismo”.
1927 - Chang Kai-chek organiza o primeiro governo do Kuomintang em Nanquim e rompe com os comunistas • Os Estados Unidos
intervêm na Nicarágua • Charles Lindbergh realiza o primeiro vôo sem escalas entre Nova York e Paris • Estréia do filme The jazz
singer, o primeiro filme sonorizado do cinema • Fritz Lang realiza o filme Metrópolis.
1928 - Chang Kai-chek conquista Pequim e unifica a China • Na Nicarágua, tem início a guerrilha de Sandino • O presidente mexicano Obregón é assassinado • Fundação do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna em Paris.
1929 - Trótski é exilado da União Soviética • Quebra da Bolsa de Nova York provoca grande crise econômica internacional • Fundação do Museu de Arte Moderna de Nova York • É lançado o filme O encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein • Buñuel e
Dalí realizam o filme Um cão andaluz.

1930 - Golpe de Estado na Argentina, dando início
ao ciclo de governos militares no país • Revolta
derruba o governo no Peru • A Bolívia entra em
guerra civil • Início de ditadura na República Dominicana • Redação do “Manifesto da Arte Concreta”,
por Theo Van Doesburg • Diego Rivera pinta os
afrescos para o Palácio Nacional, no México.
1931 - Revolta em Madri provoca a queda da
monarquia • Hitler faz aliança com os nacionalistas alemães.
1932 - Ocorre um avanço eleitoral dos nacionalsocialistas na Alemanha, liderados por Hitler • A
Bauhaus é fechada na Alemanha • Franklin D. Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos •
Salazar, indicado primeiro-ministro de Portugal,
passa a exercer poder ditatorial • Início da Guerra
do Chaco, entre Bolívia e Paraguai.

Brasil

1889 - Proclamação da República, pelo marechal Deodoro da Fonseca, que aponta a ligação entre a República brasileira e as
forças armadas, especialmente o exército •
O conselheiro Antônio Prado, ex-consultor
pessoal do Imperador e personagem influente da República, torna-se prefeito da
cidade de São Paulo, cargo que exerce até
1910. Desenvolve um projeto de reurbanização que transforma a cidade de taipa colonial em uma cidade com ares europeus, de
referências francesas, inglesas e italianas. A
nova configuração responde ao gosto da
elite cafeicultora, que desejava uma cidade
mais adequada à sua riqueza e poder.
Durante esse processo, serão construídos
prédios públicos de referência, como o
Museu Paulista, o Theatro Municipal e o
Liceu de Artes e Ofícios, atual Pinacoteca do
Estado.

1890 - Eleições para os membros da Assembléia
Constituinte • Aumento do número de fábricas em
São Paulo e no Rio de Janeiro, num total de 425
estabelecimentos registrados • Auge da exploração de borracha na região amazônica e das exportações de látex.
1891 - Promulgação da primeira Constituição Republicana, que retira a influência religiosa do Estado
brasileiro • Eleições para a Presidência da República, com vitória do marechal Deodoro da Fonseca,
pouco depois substituído, por meio de um golpe de
Estado, pelo marechal Floriano Peixoto • Morte de
D. Pedro II na Europa • Inauguração da avenida
Paulista.
1893 - Fundação do Partido Republicano Federal,
representando os interesses da elite paulista • Início da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul •
Cruz e Souza publica Missal e Broquéis, marcos do
Simbolismo na poesia brasileira.
1894 - O paulista Prudente de Morais assume a
Presidência, pondo fim ao período de dezessete
anos de militares no cargo.
1895 - Fim da Revolução Federalista no Rio Grande
do Sul • Início da construção da Estação da Luz, em
São Paulo • Inauguração do Museu Paulista.
1896 - O governo organiza expedição contra Canudos, na qual as tropas federais são derrotadas pelos
rebeldes. O Arraial de Canudos era visto como uma
ameaça à República por sua orientação religiosa e
monárquica, contrária aos ideais republicanos.
1897 - Tropas do governo ocupam Canudos e
matam Antônio Conselheiro e seus seguidores •
Início da construção, em São Paulo, do novo edifício
que abrigará o Liceu de Artes e Ofícios e, posteriormente, a Pinacoteca do Estado, em frente à Estação
da Luz.
1898 - Eleições presidenciais, com a vitória do paulista Campos Salles.
1899 - A São Paulo Railway Light and Power recebe
concessão para os serviços de bonde e eletricidade
em São Paulo.

1900 - Circulam os primeiros bondes elétricos em São
Paulo • Inaugurado o edifício do Liceu de Artes e Ofícios
de São Paulo • Machado de Assis publica Dom Casmurro
e Poesias completas.
1901 - Publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha •
Exposição de obras dos alunos do pintor Antônio Parreiras,
em Niterói.
1902 - O paulista Rodrigues Alves vence as eleições presidenciais • Fundação do Partido Socialista Brasileiro •
Antônio Parreiras cria um curso de pintura exclusivamente
feminino em sua residência, em Niterói • Publicação de
Canaã, de Graça Aranha.
1903 - O Brasil anexa o Acre, pelo Tratado de Petrópolis •
Início da construção do Teatro Municipal de São Paulo,
com projeto do arquiteto Ramos de Azevedo • Osvaldo
Cruz organiza campanha de saneamento para combater o
surto de febre amarela no Rio de Janeiro.
1904 - Início da substituição dos trens a vapor por trens
elétricos • Revolta da Vacina, rebelião contra a política de
saneamento que tornou obrigatória a vacinação contra a
varíola, no Rio de Janeiro.
1905 - Inauguração da Pinacoteca do Estado de São Paulo,
no prédio do Liceu de Artes e Ofícios, na avenida
Tiradentes • Início da crise no mercado internacional do
café, com a queda do preço do produto • Publicação de
Últimos sonhos, de Cruz e Souza.
1906 - Afonso Pena é eleito Presidente da República.
1907 - Greve geral em São Paulo, reivindicando jornada de
trabalho de oito horas.
1908 - Criação da Confederação Operária Brasileira e do
Centro Socialista Paulistano, em São Paulo • Chegada do
primeiro contingente de imigrantes japoneses.
1909 - Inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro
• Exibição de filmes sonoros em cinemas do Rio de Janeiro
• Lima Barreto escreve Recordações do Escrivão Isaías
Caminha.

1910 - Hermes da Fonseca é eleito presidente • Segunda fase da exploração da borracha e da exportação do látex
• Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, contra os castigos corporais na Marinha • Criação do Serviço de Proteção
ao Índio, sob direção do marechal Cândido Rondon.
1911 - Realização da I Exposição Brasileira de Belas Artes, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, o mesmo prédio
da Pinacoteca • Inauguração do Theatro Municipal de São Paulo • Início da construção do viaduto Santa Ifigênia e
do Palácio das Indústrias, em São Paulo • Lima Barreto escreve e publica em jornais Triste fim de Policarpo Quaresma.
1912 - Início da Guerra do Contestado, movimento social que reivindicou a posse de terras, na divisa do Paraná com
Santa Catarina, por parte de trabalhadores rurais desempregados • Primeira viagem de Lasar Segall ao país.
1913 - Inauguração do viaduto Santa Ifigênia • Inauguração do Mappin Stores em São Paulo, a primeira loja de
departamentos do país • “Exposição de Arte Francesa” no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo • Lasar Segall realiza exposições em São Paulo e Campinas, consideradas as primeiras de arte moderna no país.
1914 - Venceslau Brás é eleito presidente • Início da construção dos armazéns e escritórios da Companhia Sorocabana, atual edifício da Estação Pinacoteca, no largo General Osório, 66 • Realização do primeiro vôo sem escala
entre Rio de Janeiro e São Paulo.
1915 - O governo derrota os revoltosos do Contestado • Lima Barreto publica em livro Triste fim de Policarpo Quaresma.
1916 - A bailarina Isadora Duncan apresenta-se no Theatro Municipal de São Paulo.
1917 - O Brasil declara guerra à Alemanha e entra na Primeira Guerra Mundial • Greve geral em São Paulo e no Rio
de Janeiro • Queima de milhões de sacas de café para evitar a queda de preços no mercado internacional • Exposição de Anita Malfatti, de obras de tendência expressionista, em São Paulo. Monteiro Lobato reage com a crítica “A
propósito da Exposição Malfatti” • Publicação de Há uma gota de sangue em cada poema, de Mário de Andrade,
A cinza das horas, de Manuel Bandeira, Juca Mulato, de Menotti Del Picchia, e Nós, de Guilherme de Almeida • O
bailarino Nijinsky apresenta-se em São Paulo, em temporada dos Balés Russos, dirigido por Diaghilev.
1918 - Surto de gripe espanhola faz milhares de vítimas em São Paulo e em outras áreas do país • Rodrigues Alves
é eleito presidente da República, mas, vitimado pela epidemia de gripe espanhola, não assume o poder • Publicação
de Urupês, de Monteiro Lobato.
1919 - Após a morte de Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa é eleito • Greve geral operária em São Paulo, pela melhoria das condições de trabalho • Publicação de Carnaval, de Manuel Bandeira, e Idéias de Jeca Tatu, de Monteiro Lobato.

1920 - Inauguração do Palácio das Indústrias • Fundação da Universidade do Brasil (hoje denominada Federal do Rio de Janeiro),
primeira universidade brasileira • Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, chefia o principal bando de cangaceiros do Nordeste (até
1938, quando será morto) • Vicente do Rego Monteiro realiza exposição de arte moderna no Rio de Janeiro.
1921 - Promulgada lei que regula a repressão ao anarquismo • O escritor Oswald de Andrade profere discurso sobre o Modernismo no Trianon, em São Paulo • Publicação de Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato.
1922 - Artur Bernardes é eleito presidente • Revolta Tenentista do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro • Fundação do Partido Comunista Brasileiro • Realização da Semana de Arte Moderna, em fevereiro, no Theatro Municipal de São Paulo • Inauguração do Edifício dos Correios, em São Paulo, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo • É realizada a primeira transmissão de
rádio no Brasil • Mário de Andrade publica Paulicéia desvairada • Lançamento de Klaxon, a primeira revista dos modernistas.
1923 - Com a posse de Borges de Medeiros no governo do Rio Grande do Sul, contrário à eleição de Artur Bernardes para a
Presidência e aos esquemas das oligarquias políticas de São Paulo e de Minas Gerais para a valorização do café (política do
“café-com-leite”), tem início a Revolução Gaúcha • Funda-se a primeira rádio do Brasil, no Rio de Janeiro • Lasar Segall e Gregori Warchavchik estabelecem residência no Brasil • Tarsila do Amaral inicia seu aprendizado cubista, ao estudar em Paris com
Lhote, Léger e Gleizes.
1924 - Revoltas tenentistas em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Luís Carlos Prestes deixa o Rio Grande do Sul em direção a
São Paulo. Seu encontro com os revoltosos paulistas dá origem à Coluna Prestes, um movimento político-militar de origem
tenentista que, entre 1925 e 1927, desloca-se pelo Brasil pregando reformas políticas e sociais e combatendo o governo do
presidente Artur Bernardes • Inauguração do primeiro edifício em concreto armado de São Paulo • Oswald de Andrade lança
o “Manifesto da Poesia Pau Brasil” e publica Memórias sentimentais de João Miramar • Blaise Cendrars publica o livro Feuilles
de route – Le Formose, um conjunto de poemas sobre suas viagens ao Rio de Janeiro e Minas Gerais em companhia dos modernistas paulistas, com ilustrações de Tarsila • Exposição de Lasar Segall • Graça Aranha realiza palestra na Academia
Brasileira de Letras atacando a arte acadêmica, configurando-se num marco do movimento moderno no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras.
1925 - Criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo • Publicação de A escrava que não é Isaura, de Mário de Andrade •
Gregori Warchavchik publica o “Manifesto Acerca da Arquitetura Moderna” • Após regressar de Paris, Di Cavalcanti realiza
exposição de suas pinturas modernas no Rio de Janeiro.
1926 - O paulista Washington Luís vence as eleições presidenciais • Criação do Partido Democrático em São Paulo • O futurista Marinetti visita São Paulo e o Rio de Janeiro • Publicação de Pathé-baby, de Antônio de Alcântara Machado • Publicação
de Losango cáqui, de Mário de Andrade • Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo formam
o Grupo Verde-Amarelo • Tarsila do Amaral realiza exposição individual em Paris e, de volta ao Brasil, casa-se com Oswald de
Andrade.
1927 - O Congresso aprova projeto de repressão ao comunismo • Formação do Partido Democrático Nacional • O voto feminino é instituído no Rio Grande do Norte • Mário de Andrade viaja à Amazônia e ao Nordeste • Publicação de Brás, Bexiga e Barra
Funda, de Antônio de Alcântara Machado, Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade e A estrela de absinto, de
Oswald de Andrade • Lançamento da revista Festa, no Rio de Janeiro.
1928 - Getúlio Vargas torna-se governador do Rio Grande do Sul • Fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) • Tarsila do Amaral pinta Abaporu, obra que inspira Oswald de Andrade a escrever o “Manifesto Antropófago” • É publicada a Revista de Antropofagia, cujo primeiro número apresenta o “Manifesto Antropófago”, de Oswald de Andrade • Publicação de Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, e Retrato do Brasil, de Paulo Prado • Lançamento da
revista O Cruzeiro • O arquiteto Gregori Warchavchik inaugura a casa da rua Santa Cruz, em São Paulo, primeira construção modernista no Brasil • Pixinguinha compõe o samba-choro Carinhoso.
1929 - Políticos mineiros e gaúchos elaboram o programa da Aliança Liberal, contra a candidatura do paulista Júlio Prestes à
Presidência, refletindo as aspirações das classes dominantes não associadas ao núcleo cafeeiro • A Aliança Liberal lança a
candidatura de Getúlio Vargas à Presidência • Crise da cafeicultura, agravada pela Quebra da Bolsa de Nova York • Inauguração do edifício Martinelli, em São Paulo • O arquiteto Le Corbusier visita São Paulo e o Rio de Janeiro, e entra em contato
com os modernistas • Raul Bopp publica Cobra Norato, livro de poesia “antropofágica” • Início da Época de Ouro da Música
Popular Brasileira • Exposição de arte moderna internacional, organizada por Vicente do Rego Monteiro nos salões do Palace
Hotel, no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira mostra a reunir, no Brasil, artistas da Escola de Paris, como Picasso, Braque, Dufy,
Léger, Juan Gris e Gleizes, entre outros.

1930 - Júlio Prestes vence as eleições presidenciais
• Início da Revolução de 30, em outubro, com
movimento armado contra o governo, no Rio
Grande do Sul, e posterior adesão dos estados de
Minas Gerais e Paraíba. No mesmo mês, Washington Luís é deposto e Getúlio Vargas é nomeado
chefe do governo provisório, pondo fim à República Velha • Luís Carlos Prestes lança manifesto de
adesão ao comunismo • Publicação de Alguma
poesia, de Carlos Drummond de Andrade, O
quinze, de Rachel de Queiroz, Libertinagem, de
Manuel Bandeira, e Poemas, de Murilo Mendes •
Carmen Miranda faz sucesso nacional com Taí… •
Villa-Lobos compõe as Bachianas brasileiras • O
arquiteto Lucio Costa assume a direção da Escola
Nacional de Belas Artes, com a incumbência de
reformular o ensino artístico.

1900 - Nasce em Belém do Pará.
1904 - Começa a desenhar e é incentivado pela mãe.
1909 - Muda-se com a família para o Rio de Janeiro • Seu
pai morre e, logo após, sua mãe entra para a Ordem Terceira de São Francisco, tornando-se missionária para
índios no Norte do país.

1917 - Freqüenta, até 1920, a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.
1918 - Seu único irmão morre vitimado pela epidemia de gripe espanhola que assola o Rio de Janeiro.

1921 - Viaja pela Europa e Oriente Médio • Retorna ao Brasil e se torna desenhista do Patrimônio Histórico Nacional, onde conhece o poeta Murilo Mendes, de quem se torna grande amigo.
1922 - Casa-se com a poetisa Adalgisa Nery.
1924 - Pinta a tela Retrato de Adalgisa Nery.
1926 - Nasce seu primeiro filho.
1927 - Pinta a obra Adalgisa e o artista, analisada neste material. Pinta, provavelmente neste ano, a obra Nu no cabide, também
pertencente à Coleção Nemirovsky • Permanece alguns meses na Europa, mantendo contato com os surrealistas, principalmente
Breton, Chagall e De Chirico, que influenciam sua pintura.
1929 - Realiza suas primeiras exposições individuais em Belém e no Rio de Janeiro.

1930 - Realiza exposição individual no Rio de
Janeiro • Participa de exposição no Roerich Museum, em Nova York, juntamente com Anita Malfatti,
Antonio Gomide, Cícero Dias, Di Cavalcanti, Guignard, Tarsila do Amaral e outros • Surgem os
primeiros sintomas da tuberculose.
1931 - Participa do “Salão Revolucionário”, no Rio
de Janeiro, com a obra Adalgisa e o artista, presente
neste material • Nasce seu segundo filho • Falecerá em 1934, vítima da tuberculose.

Em São Paulo o progresso era florescente. Com a economia agrária exportadora de café, ingressa por um processo de industrialização acelerada. As
elites mantinham contato direto com a Europa sem o intermédio das academias. No Rio a sociedade culturalmente conformista era apegada a modelos
estéticos europeus já defasados. Era o centro irradiador das diretrizes culturais do país, pois a Escola de Belas Artes, reduto do ensino oficial das artes
3
no Brasil, defendia a orientação acadêmica moldada no neoclássico.
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1930

1891 - Primeiros cartazes de Toulouse-Lautrec e
Pierre Bonnard • Gauguin viaja ao Taiti.
1893 - Fundado na Inglaterra o Partido Trabalhista
Independente, que dará origem ao Partido Trabalhista • Edvard Munch pinta O grito.
1894 - Monet inicia a série de pinturas das Catedrais.
1895 - José Martí lidera uma rebelião contra o domínio espanhol em Cuba e morre em combate • Primeira Bienal de Veneza.
1896 - Sigmund Freud elabora a primeira teoria psicanalítica.
1898 - Independência de Cuba, que, no entanto,
permanece sob a influência dos Estados Unidos.
1899 - Monet inicia a série das Ninféias.

O ambiente cultural

1

1920

1889 - Realiza-se em Washington (Estados
Unidos) a primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos • Exposição
Universal de Paris • Auguste Rodin realiza
a escultura O pensador.

Um novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado
oligárquico não apenas pelo fortalecimento do poder autônomo como também pela atuação econômica, voltada para promover a industrialização.
Além disso, sua atuação social voltou-se à proteção dos trabalhadores
urbanos e à formação de alianças de classe. O exército passou a exercer um
papel central, como suporte não só para a garantia da ordem interna, mas
2
também para a criação de uma indústria de base.

Essa situação colabora para a realização de um evento que apresenta o circuito cultural paulista como vanguarda da modernidade brasileira.
Em fevereiro de 1922 alguns intelectuais e artistas paulistas liderados por
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e Paulo Prado,
em conjunto com outros, atuantes no Rio de Janeiro, como Di Cavalcanti,
Villa-Lobos e Manuel Bandeira, criaram um marco capaz de garantir a São
Paulo, inclusive historicamente, o papel de protagonista cultural moderno.
O evento, conhecido como Semana de Arte Moderna de 1922, buscou atualizar a cultura nacional com a cultura européia moderna.
O caráter revolucionário das atitudes desses intelectuais, que muitas vezes
louvavam a velocidade, a metrópole e a tecnologia como símbolos da modernidade embrionária em São Paulo, acabava por desqualificar os valores
estéticos mais tradicionais.
O modernismo paulista agiu com duas ações aparentemente opostas, uma
no sentido de valorizar o Brasil real “que vinha do Euclides sertanejo, do
Lobato rural e do Lima Barreto urbano”,4 e outra que buscava suas referências na Europa, reforçando nosso caráter de país periférico.
Mesmo com atitudes revolucionárias que visavam impor um modelo para a
nova arte brasileira, negando as manifestações acadêmicas, as obras plásticas produzidas nessa época não apresentam o mesmo grau de radicalismo
das primeiras manifestações das vanguardas européias. Esse fato pode
demonstrar que a referência européia tida como modelo pelos modernistas
paulistas já se encontrava sob a influência do “Retorno à ordem”.
É importante lembrar que a Semana de Arte Moderna foi um dos diversos
eventos da extensa programação de comemorações do centenário da
Independência, que ocorriam em São Paulo no período, e teve o apoio do
governo do estado e das elites locais.

1910

Exterior

A partir de 1930 ocorreu uma troca da elite do poder sem grandes rupturas.
Caíram os quadros oligárquicos tradicionais; subiram os militares, os técni1
cos diplomados, os jovens políticos e, um pouco mais tarde, os industriais.

Frente às profundas transformações históricas do período, o ambiente cultural não poderia permanecer indiferente.
Nas propostas artísticas desenvolvidas na Europa nesse momento os artistas buscaram retroceder a uma suposta “ordem” existente antes do advento
das Vanguardas Artísticas, as quais, naquela fase histórica posterior à
Primeira Guerra Mundial, pareciam associar-se a um caráter destrutivo.
Assim, no período entre-guerras, nomeado de “Retorno à ordem”, surgiram
propostas que embora mantivessem algumas soluções formais conquistadas no contexto das vanguardas, valorizavam a produção com características figurativas e regionalistas, bem como o trabalho artesanal do artista.
Em oposição ao caráter mais conservador do Rio de Janeiro, alguns intelectuais paulistas, com apoio da elite local, argumentavam em favor da posição
de São Paulo como liderança cultural brasileira.

1900

Ismael Nery

1931 - É criado o Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio • Início da promulgação de leis sociais • É criado o Conselho Nacional do Café • O
Cristo Redentor é inaugurado no Rio de Janeiro •
Tarsila do Amaral expõe em Moscou • Lucio Costa é demitido da direção da Escola Nacional de
Belas Artes.
1932 - Novo Código Eleitoral estabelece o voto
secreto e o direito feminino ao voto • Greve geral
operária em São Paulo • Em São Paulo, o Partido
Democrático e o Partido Republicano Paulista formam uma frente única contra o governo de
Getúlio Vargas • Decreto fixa eleições gerais no
país para maio de 1933 • Em 9 de julho eclode a
Revolução Constitucionalista em São Paulo, uma
guerra civil dos paulistas contra as forças getulistas. Em 30 de outubro é assinado o armistício que
põe fim à luta • Formação da SPAM (Sociedade
Pró-Arte Moderna).

