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apresentar idéias e compartilhá-las num ambiente de respeito mútuo, 
debatendo-as de maneira prazerosa e consciente.
Expor uma imagem para leitura implica conduzir uma observação na 
qual os próprios alunos possam investigá-la, percebê-la e analisá-la. 
As questões formuladas para orientar a leitura da imagem admitem 
como corretas respostas diversas. A cada resposta, incentive a referência 
à imagem da obra da qual partiu a leitura, reconduzindo o olhar de 
todos ao objeto de 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, de modo a aprofundar a capacidade 
de fruir e compreender as imagens.
Evite ler os créditos da obra (título, tamanho, técnica) antes de proceder 
à leitura com os alunos; expor prematuramente esses dados pode inibir 
a investigação. O contexto histórico da obra, do artista, do período 
ou do estilo artístico deve ser considerado como estímulo para novas 
discussões, elementos para articular a interpretação dos alunos, e não 
como dado a ser memorizado.
Procure aproveitar as possibilidades geradas a partir da leitura das imagens 
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, equilíbrio psíquico, expressão criativa e 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 processos e resultados que sejam claros para os alunos. 
Contamos com a capacidade de mediação e a criatividade do professor 
para, segundo as especificidades da turma, transformar os percursos 
educativos de modo a permitir um contato significativo com a Arte. 
As estratégias de mediação aqui apresentadas são inter-relacionadas e não 
precisam acontecer necessariamente na ordem em que aparecem no texto.
A partir da experiência com este material, incentivamos a pesquisa 
de outros artistas que trabalhem com questões, temas ou técnicas 
semelhantes aos das obras selecionadas para este volume, procurando 
estabelecer relações com as obras aqui estudadas como inspiração para 
criar novos percursos educativos.
Você pode começar sua pesquisa pelo próprio acervo da Pinacoteca!1

Focos de interesse
Propor um percurso educativo implica escolher um caminho entre os 
muitos possíveis. Além do que sugerimos aqui, esperamos que você 
busque outras trilhas para trabalhar com estas imagens e também que 
faça um registro por escrito para poder compartilhar suas propostas 
educativas com outros professores e refletir sobre sua própria prática. 
Novas pistas para iniciar seus trajetos podem ser encontradas a partir das 
indicações bibliográficas. Optamos por privilegiar livros fundamentais 
para a História da Arte no Ocidente, no intuito de concentrar a atenção 
em determinadas questões cruciais para a sua reflexão e prática educativa.
Como foco de trabalho neste material, selecionamos reproduções de 
obras criadas por Rodolfo Bernardelli em momentos diversos de sua 
trajetória. Quinze anos separam as duas esculturas aqui reproduzidas. 
A obra Faceira, produzida nos anos em que o artista completava sua 
formação na Europa, e Moema, quando, de volta ao Brasil, já é uma 
figura de destaque também no cenário da formação de novos artistas. 
Em comum, ambas traduzem a apropriação feita pelo artista de um tema 
muito presente na produção artística do período: o índio brasileiro.
Não temos a pretensão de trazer métodos ou soluções definitivas para 
o contato dos alunos com as imagens das obras desse artista. Durante 
esse contato, é importante estimular diálogos a partir das percepções das 
imagens, e nisso consiste a atividade compartilhada entre professor e 
aluno – seja em sala de aula, seja principalmente no espaço da exposição, 
diante das obras e seus significados.
Ao olhar uma obra de arte podemos aprender a compreendê-la, 
pensando com ela. O exercício do diálogo é uma rica oportunidade 
para trocas, que deverão enfatizar a percepção do grupo para o fato de 
que não existem respostas definitivas para todos os questionamentos 
suscitados pelos trabalhos. 
Entretanto, o fato de não haver respostas definitivas quando se trata de arte, 
não significa que devemos considerar válidas todas e quaisquer respostas 
apontadas. A cada resposta dada é fundamental promover o questionamento
e a reflexão a partir dos indícios presentes nas obras e, quando necessário, 
complementar com informações disponíveis em materiais de pesquisa,
como catálogos de exposição, livros e revistas especializados.

Por isso, a apreciação das imagens deste material e as visitas dos alunos 
às exposições de arte devem ser planejadas com o objetivo de preparar 
situações educativas que estimulem o desenvolvimento de reflexões com 
a participação de todos.
Estabelecer fios condutores para essas tarefas é o que pretendemos com 
este material, como um primeiro passo para a construção desses diálogos.
Resta dizer que esta publicação busca oferecer subsídios ao seu trabalho 
de pesquisa para a preparação das aulas, dando continuidade à série 
de materiais de apoio à prática docente produzida pela Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. Por isso, a cronologia que acompanha este 
volume, além de situar os principais eventos biográficos de Rodolfo 
Bernardelli, complementa as cronologias apresentadas nos materiais 
anteriores, ampliando o panorama temporal dos demais, apresentando 
as transformações da cultura durante o século XIX. Bom trabalho!

Romantismo e indianismo
O século XIX trouxe aos artistas e intelectuais brasileiros novas 
preocupações. Era preciso olhar para o espelho e encontrar ali o que 
poderia ser descrito como uma face brasileira. Sob a influência do 
romantismo europeu, a literatura e as artes incorporaram a tarefa de 
representar valores que pudessem ser denominados nacionais. Se na 
Europa heróis medievais funcionavam como valiosos personagens de 
um passado glorioso, no Brasil coube ao índio incorporar o sentido 
desse ancestral nativo e original. Estava assim criada uma herança sem 
vínculos com o velho continente para esta nação que havia declarado sua 
independência em 1822. As qualidades atribuídas a esse índio mítico, 
bravo e puro são associadas ao jovem país. O filósofo Jean-Jacques 
Rousseau no século anterior já defendia a idéia de que o índio seria o 
homem perfeito, ideal, não corrompido pela sociedade. O romantismo 
reabilita esse “bom selvagem”. Esse projeto de criação de modos de 
representação, ou seja, de maneiras de criar imagens de índios por meio 
da pintura e da escultura, se dá sob a proteção de D. Pedro II. 

Literatura
Gonçalves de Magalhães (1811-1882), A confederação dos tamoios
Publicado em 1856, o poema épico A confederação dos tamoios foi uma 
importante obra de Gonçalves de Magalhães, considerado a figura central 
da primeira fase do romantismo. A obra, patrocinada por D. Pedro II, 
gerou uma grande polêmica com José de Alencar, que publicou diversas 
críticas (usando um pseudônimo) acusando o autor de ter um discurso 
sobre literatura mais inovador do que as suas obras. O poema trata do 
episódio ocorrido em 1855, quando um grupo de tamoios, que na obra 
representam os heróis verdadeiramente brasileiros, aliado a franceses que 
ocupavam a Baía da Guanabara, entrou em combate com portugueses, 
vistos como estrangeiros colonizadores, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

José de Alencar (1829-1877), O guarani 
História do romance entre Peri e Ceci. O índio Peri se apaixona pela 
branca Ceci, filha de um rico fidalgo português. Escrito pelo autor em 
1857, relata uma narrativa ambientada no Brasil do século XVII. Além 
de O guarani, Alencar escreveu outros romances abordando a temática 
indígena, como Iracema e Ubirajara. Considerada a obra-prima do autor, 
O guarani inspirou Carlos Gomes a compor uma ópera de mesmo nome. 

Pintura
Victor Meirelles, Primeira missa no Brasil, 1860 
óleo sobre tela, 268 x 356 cm 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ) 
Essa pintura busca representar o que teria sido a primeira missa realizada 
em solo brasileiro a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha. Apesar de 
escrito no momento de chegada dos primeiros portugueses, esse relato só foi 
publicado em 1817 e teve grande efeito sobre a imaginação de intelectuais 
e artistas brasileiros. Os elementos centrais da obra são a cruz, que marca 
o sentido religioso da colonização, a paisagem natural, caracterizando o 
novo território descoberto, e a presença de indivíduos brancos, na parte 
mais iluminada da composição, e indígenas de diferentes idades e em 
diferentes poses, em especial destaque no primeiro plano. A cena é tranquila 
e diferente da obra de Gonçalves de Magalhães, escrita alguns anos antes, 
apontando para uma leitura de convivência pacífica e harmoniosa entre os 
recém-chegados colonizadores e os habitantes da terra.

Victor Meirelles, Moema, 1866 
óleo sobre tela, 129 x 190 cm 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (SP) 
O poema Caramuru (1781), de frei José de Santa Rita Durão (1722-
1784), inspira a pintura Moema, de Victor Meirelles, realizada em 1866. 

1  Este texto foi modificado a partir de PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Material de apoio ao 
professor: arte brasileira do século XX, v. V: Tomie Ohtake e Luis Sacilotto. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2007.

1858 - Ocupação francesa na Indochina • 
Abolição da servidão nos domínios imperiais 
russos • Composição de Siegfried, por Wagner.

1859 - Charles Darwin publica A origem das 
espécies • Ocupação de Saigon pela França.

1852 - É criada a Lei Eusébio de Queirós, que 
proíbe o tráfico negreiro para o Brasil • Fun-
dação da Imperial Academia de Música. 

1858 - A Estrada de Ferro Dom Pedro II, 
atual Central do Brasil, é inaugurada.

1859 - Encenação de As asas de um anjo, de 
José de Alencar • Publicação de Fatos do espí
rito humano, de Gonçalves de Magalhães • 
As si natura de tratado com a Venezuela, rela-
tivo à fronteira com o Brasil.

1852 - Nasce Rodolfo Bernardelli em Gua-
dalajara, México. Filho da primeira bailarina 
do Conservatório de Milão, Celestina Thierry 
Bernardelli, e do violonista Oscar Bernardelli. 

1858 - Nasce Henrique Bernardelli, irmão de 
Rodolfo, que se tornará pintor.

1822 - Fundada por João VI, de Portugal, e 
conhecida anteriormente como Escola Real 
de Ciências, Artes e Ofícios, passa a se chamar 
Academia Imperial de Belas Artes.

1860 - Líderes sicilianos organizam um levante contra os 
Bourbon na Itália. Giuseppe Garibaldi organiza um exér-
cito de mil homens para que Victor Emmanuel II possa 
se tornar rei de uma Itália unificada • Eleição de Abraham 
Lincoln nos EUA.

1861 - Início da guerra civil nos Estados Unidos • Fim da 
guerra civil no México. 

1862 - Victor Hugo publica Os miseráveis • O movimento 
artístico pré-rafaelita ganha visibilidade na Inglaterra.

1863 - Salão dos Recusados exibe obras rejeitadas no Salão 
de Paris. A obra Déjeuner sur l’herbe gera escândalo. Manet 
pinta Olympia.

1864 - Louis Pasteur inventa a pasteurização.

1865 - O presidente dos Estados Unidos, Lincoln, é assas-
sinado • Abolição da escravidão nos Estados Unidos.

1866 - Courbet pinta Mulher com papagaio.

1867 - Das Kapital é publicado por Karl Marx • Fuzilamen-
to de Maximiliano, imperador do México, pelos liberais • 
Anexação do Alasca pelos Estados Unidos. 

1868 - Início da primeira guerra de independência em 
Cuba. 

1869 - Abertura do canal de Suez • Conclusão da Union 
and Central Pacific, ferrovia que une o Leste ao Oeste 
norte-americano.

1860 - Criação do Ministério de Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.

1861 - Fechamento da Imperial Academia de Música e 
Ópera Nacional • Pintura da Primeira Missa no Brasil, por 
Victor Meirelles • Nova tarifa para as alfândegas do Bra-
sil, por decreto de 3 de novembro • Encenação de Mãe, de 
José de Alencar, Luxo e vaidade e O Novo Otelo, de Joaquim 
Manuel de Macedo.

1862 - Execução das óperas A transviada, tradução da ópera 
de Verdi, e A corte de Mônaco, com libreto de Francisco 
Gonçalves Braga e música de Domingos José Ferreira. 

1863 - A legislatura da Câmara é dissolvida por D. Pedro 
II • Rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e 
Inglaterra por conta da Questão Christie.

1864 - Intervenção brasileira no Uruguai irrita Solano López.

1865 - É constituída a Tríplice Aliança: Brasil, Argentina 
e Uruguai contra o Paraguai. Ocorre a crucial Batalha do 
Riachuelo bem como a capitulação de Uruguaiana.

1866 - O exército brasileiro invade o Paraguai pelo Passo da 
Pátria • Batalha de Tuiuti (espetacular vitória do marechal 
Osório).

1867 - Inauguração da ferrovia Santos-Jundiaí • Concessão 
ao Brasil de 300 mil km² de floresta amazônica pela Bolívia. 

1868 - Formação de Conselho de Estado de caráter conser-
vador, presidido pelo visconde de Itaboraí • Encenação de 
O fantasma da aldeia, de Artur Azevedo, e Os destinos, de 
Joaquim Nabuco • Inauguração da primeira linha de bondes 
no país, no Rio de Janeiro • Batalhas de Itororó e de Avaí.

1869 - Organização do novo Partido Liberal, em lugar da 
coalizão progressista • Encenação de A justiça, de Camilo 
Castelo Branco, e YJucaPirama, de Gonçalves Dias, com 
adaptação de José Bernardino dos Santos.

1865 - A família Bernardelli deixa o México e vem para o 
Brasil, por volta desse período, e estabelece residência no 
Rio Grande do Sul, onde os pais atuam em um teatro de 
variedades.

1866 - Nasce Felix Bernardelli, irmão de Rodolfo e Hen-
rique, que, como os dois, se tornará artista. 

1867 - Próximo a este período, a família de Rodolfo vai 
morar no Rio de Janeiro a convite do imperador D. Pedro 
II. Seus pais se tornam preceptores das princesas imperiais 
Isabel (1846-1921) e Leopoldina (1847-1871).

1870 - Consolidação do processo de unificação do Reino da Itália 
com a anexação de Roma • O museu Metropolitan é fundado em 
Nova York.

1871 - Fundação do Império alemão • Início da Comuna de Paris.

1872 - Monet pinta Impressão: pôr do sol que sugere a denominação 
“impressionismo” para o movimento artístico • Feministas america-
nas são presas tentando votar durante a eleição presidencial.

1873 - O mercado de escravos de Zanzibar é fechado por pressão 
do governo britânico.

1874 - Acontece a primeira exposição impressionista em Paris • 
Abolição do trabalho escravo em Porto Rico. 

1875 - Composição da ópera Carmem, de Bizet • Deposição do go-
ver no do México por Porfírio Diaz. 

1876 - Primeira comunicação telefônica de Graham Bell • Eleições 
republicanas na França.

1877 - Guerra entre Rússia e Turquia • Greve ferroviária nos Estados 
Unidos.

1878 - Fim da guerra entre Rússia e Turquia • Demarcação das fron-
teiras entre Argentina e Paraguai.

1879 - Thomas Edison inventa a lâmpada • Início da Guerra do 
Pacífico • Transformação da Standart Oil em truste.

1870 - Termina a Guerra do Paraguai • A ópera O guarani, do com-
positor brasileiro Carlos Gomes, estreia em Milão • Lançamento do 
Manifesto Republicano • O governo imperial incentiva a vinda de 
imigrantes chineses para as lavouras.

1871 - Início da primeira regência da princesa Isabel • É assinada 
a Lei do Ventre Livre • Tem início o subsídio do governo para que 
imigrantes venham da Itália para o plantio do café no Oeste paulista.

1872 - Fim da primeira regência da princesa Isabel • Fundação do 
Partido Republicano no Brasil.

1873 - Nasce Alberto Santos-Dumont, pioneiro da aviação (1873-1932).

1874 - Instalação do cabo submarino, ligando telegraficamente o 
Brasil à Europa • Primeiros imigrantes italianos chegam a São Paulo 
• O Brasil possui 1.357,3 km de ferrovias, sendo 1.053,1 km na 
re gião cafeeira • É publicado A mão e a luva, de Machado de Assis.

1875 - Declaração de que os índios são alistáveis no Exército e na 
Armada • Introdução do título eleitoral. 

1876 - Negociação de limites entre o Brasil e a Argentina, tendo por 
base o tratado de 1857 • Adoção do sistema métrico francês para uni-
formização dos pesos e medidas em todo o Império • Publicação de A 
escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Senhora, de José de Alencar.

1877 - Primeira comunicação por telefone acontece no Rio de Ja-
neiro • Tem início o “ciclo da borracha” na Amazônia • Criação da 
Academia de Belas Artes em Salvador • Greve dos trabalhadores do 
porto de Santos. 

1879 - Publicados O primo Basílio, de Eça de Queirós, e A filosofia 
no Brasil, de Sílvio Romero.

1870 - Torna-se aluno da Academia Imperial de Belas Artes – Aiba, 
onde estuda com o escultor Chaves Pinheiro (1822-1884) • Participa 
da 21ª Exposição Geral de Belas Artes, na Aiba.

1871 - Recebe a Pequena Medalha de Ouro em estatuária.

1872 - Recebe a Pequena Medalha de Prata na aula de mode lo vivo; 
menção honrosa de 2º grau em estatuária.

1873 - Por volta deste período (1870/1876), atua como músico de 
orquestra ao lados dos irmãos.

1874 - Naturaliza-se brasileiro.

1875 - Recebe a Medalha de Ouro da 23ª Exposição Geral de Belas 
Artes, na Aiba.

1876 - Participa da  Exposição Internacional da Filadélfia, onde é 
premiado pelas  obras Saudade da tribo e À espreita • Ganha o prê-
mio de viagem ao exterior da 24ª Exposição Geral de Belas Artes, 
na Aiba.

1877 - Viaja a Roma como aluno pensionista, onde permanece até 
1884. Lá estuda com Achille d’Orsi (1845-1929) e Giulio Monte-
verde (1837-1917). Recebe o diploma de sócio efetivo da Associação 
Artística Internacional de Roma.

1878 - Apresenta a obra David, vencedor de Golias, Exposição In-
dustrial Fluminense.

1880 - Fyodor Dostoievski publica Os irmãos Karamazov.

1881 - Assassinato de Alexandre II, czar da Rússia • Assume 
o trono Alexandre III.

1882 - A Itália invade a Etiópia, enquanto a França declara 
Madagascar um protetorado.

1883 - Publicação de Assim falou Zaratustra, de Nietzsche 
• Criação do termo “eugenia” por Francis Galton, cientista 
britânico.

1884 - Mark Twain publica Huckleberry Finn.

1885 - Criação do Congo, na África, pelo Tratado de Ber-
lim • Primeira inoculação da vacina antirrábica criada por 
Pasteur. 

1886 - Última exposição dos impressionistas em Paris • 
Auguste Rodin completa a escultura O beijo. 

1887 - Abolição da escravatura em Cuba • Início da cons-
trução da torre Eiffel, em Paris.

1888 - Vincent Van Gogh pinta a tela Girassóis, em Arles, 
na França. 

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

1880 - Machado de Assis (1839-1908) publica Memórias 
póstumas de Brás Cubas • Fundação da Associação Industrial.

1881 - Supressão dos subsídios concedidos à imigração 
pelo Ministério da Agricultura • Eliminação do direito de 
voto aos analfabetos • Inauguração do Teatro Santa Cruz, 
no Rio Grande do Norte, do Teatro São João e do Teatro 
S. Luís, no Ceará, e do Teatro Lucinda e do Teatro Recreio 
Dramático, no Rio de Janeiro.

1882 - A produção de café brasileiro ultrapassa o consumo 
mundial do produto • Pintura de A carioca, por Pedro Américo.

1883 - Fundação da Confederação Abolicionista.

1884 - Libertação dos escravos pelo Amazonas e Ceará.

1885 - É promulgada a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-
Cotegipe, que emancipa os escravos com mais de 65 anos.

1886 - Fundação do Partido Republicano Popular em São 
Paulo • Criação da Sociedade Promotora da Imigração • 
Iní cio da construção do Museu Paulista. 

1887 - Início da entrada de grandes contingentes imigra-
tórios no país • Eclosão da Questão Militar, com alguns 
se tores da alta oficialidade rompendo com o governo mo-
nár quico • Nasce o  compositor  Heitor Villa-Lobos.

1888 - Promulgação da Lei Áurea, que põe fim à escravidão 
no país • Publicam-se O ateneu, de Raul Pompeia, A carne, 
de Júlio Ribeiro, e Poesias, de Olavo Bilac.

1889 - Proclamação da República, pelo marechal Deo do -
ro da Fonseca, que aponta a ligação entre a República bra-
sileira e as Forças Armadas, especialmente o Exército • A 
Aiba passa a se chamar Escola Nacional de Belas Artes • 
Ma chado de Assis publica Dom Casmurro • Execução da 
ópera O escravo, de Carlos Gomes.

1882 - Recebe a prorrogação por mais dois anos de sua per-
manência em Roma como pensionista • É agraciado com o 
título Busto d´El Libertador, na Venezuela.

1883 - Participa da Esposizione Artística Internazionale di 
Roma.

1884 - Participa, na Itália, da Exposição de Turim • Volta ao 
Brasil e começa a lecionar na Aiba, ocupando a cadeira que 
havia sido de seu mestre Chaves Pinheiro.

1889 - Com a proclamação da República, o pintor, muito 
ligado à família imperial, decide afastar-se da Aiba, mas 
resolve permanecer por insistência de outros que sentiam 
ser necessária sua presença para que a reforma da academia 
pudesse ocorrer • Apresenta documento com o título 1889 
– Reforma da Academia-República.

1891 - Primeiros cartazes de Toulouse-Lautrec e Pierre 
Bonnard • Gauguin viaja ao Taiti. 

1893 - Fundado o Partido Trabalhista Independente, que 
dará origem ao Partido Trabalhista inglês • 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, permane ce 
sob a influência dos EUA.

1899 - Monet inicia a série das ninfeias.

1890 - Eleições para os membros da Assembleia Consti-
tuinte • Aumento do número de fábricas em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, num total de 425 registradas • Auge da 
exploração de borracha na região amazônica e das expor-
tações de látex. 

1891 - Promulgação da primeira Constituição Republi-
cana, que retira a influência religiosa do Estado brasileiro 
• Eleições para a Presidência da República, com vitória do 
marechal Deodoro da Fonseca, sendo substituído por meio 
de um golpe de Estado pelo marechal Floriano Peixoto • 
Morte de dom Pedro II em Paris.

1893 - Fundação do Partido Republicano Federal, repre sen-
tando os interesses da elite paulista • Cruz e Souza publica 
Missal e Broquéis, marcos do simbolismo na poesia brasileira. 

1894 - O paulista Prudente de Morais assume a Presidên-
cia, pondo fim ao período de 17 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. 

1897 - Tropas do governo ocupam Canudos e matam An-
tônio Conselheiro e seus seguidores • Início da construção 
do novo edifício que abrigará o Liceu de Artes e Ofícios e, 
posteriormente, a Pinacoteca do Estado, em frente à Esta-
ção da Luz. 

1898 - Eleições presidenciais, com a vitória do paulista 
Campos Sales.

1890 - Assume a direção da recém-instituída Escola Nacio-
nal de Belas Artes – Enba. Sua  atuação é marcada por seu 
desejo de reformar o ensino artístico. Permanece na Enba 
até 1915 e é responsável pela criação da nova sede, locali-
zada na avenida Rio Branco.

1892 - Viaja aos Estados Unidos como representante do 
Brasil na Exposição Internacional de Artes, Indústrias 
Manu fatureiras e Produtos do Solo, das Minas e do Mar.

1893 - Participa da Exposição de Chicago e recebe a Palma 
de Louro, pela obra Cristo e a adúltera.

1900 - Picasso viaja pela primeira vez a Paris. 

1901 - Morte da rainha Vitória, na Inglaterra • Exposição 
individual de Matisse, em Paris. 

1902 - Exposição retrospectiva de Toulouse-Lautrec, em Paris. 

1903 - Fundação, na Grã-Bretanha, da Associação Política 
e Social das Mulheres. 

1904 - Início da Guerra Russo-Japonesa.

1905 - Criação do grupo A Ponte, em Dresden, na Ale-
manha, 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 cubis-
tas em Paris, com a participação de Picasso, Braque, Léger 
e Juan Gris • Exposição de Arte Africana em Paris • Retros-
pectiva de Cézanne no Salão de Outono, em Paris.

1908 - O Império Austro-Húngaro anexa a Bósnia-Herze-
govina, então pertencente aos turcos • Formação da Tríplice 
Aliança (Inglaterra, França e Rússia) contra a Alemanha.

1909 - Marinetti publica o Manifesto Futurista em Paris.

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 presi-
denciais • Fundação do Partido Socialista Brasileiro • Publi-
cação de Canaã, de Graça Aranha. 

1903 - Início da construção do Teatro Municipal de São 
Paulo, com projeto do arquiteto Ramos de Azevedo • Os-
valdo Cruz organiza campanha de saneamento para com-
bater 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 Tiraden-
tes • 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.

1900 - Acompanha em Paris a execução e inauguração do 
Monumento ao descobrimento do Brasil. 

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. 

1912 - Invenção da fotografia colorida • Mostra em Moscou com a participação 
de Tátlin, Malevitch, Larionov e Gontcharova.

1913 - Henry Ford inaugura a primeira linha de montagem de automóveis nos 
EUA • 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 Malevitch • Duchamp cria seu primeiro 
readymade: Roda de bicicleta. 

1914 - Início da I Guerra Mundial, com o assassinato do arquiduque Francisco 
Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, em Sarajevo • Abertura do canal do Pana-
má • Início da pintura metafísica na Itália • James Joyce escreve Os dublinenses. 

1915 - Malevitch publica, em São Petesburgo, o Manifesto Suprematista • Mar-
cel Duchamp inicia a construção do Grande vidro.

1916 - Inicia-se a Batalha de Verdum, o mais longo e intenso combate da I Guerra 
• 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 EUA na I Guerra Mundial, ao lado dos aliados • 
Criação de um Estado hebraico na Palestina • Mondrian e Van Doesburg fun-
dam a revista De Stijl, na Holanda. 

1918 - Fim da I Guerra Mundial • Criação da República de Weimar, na Ale-
manha • 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 Bar-
celona • 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 I Grande Guerra • Fundação da Bauhaus, em Weimar, 
sob direção de Walter Gropius • Morte de Renoir. 

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, con-
tra 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 Teatro 
Municipal de São Paulo. 

1912 - Início da Guerra do Contestado, movimento social que reivindicou a 
posse de terras, na divisa do Paraná e Santa Catarina, por parte de trabalhadores 
rurais desempregados. 

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.

1914 - Venceslau Brás é eleito presidente • Realização do primeiro voo sem 
escala entre Rio de Janeiro e São Paulo • Primeira exposição individual de Anita 
Malfatti, em São Paulo. 

1915 - O governo derrota os revoltosos do Contestado. 

1916 - A bailarina Isadora Duncan apresenta-se no Teatro Municipal de São 
Paulo • Lima Barreto publica o livro Triste fim de Policarpo Quaresma.

1917 - O Brasil declara guerra à Alemanha e entra na I 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 • O bailarino Nijinsky apre-
senta-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 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 Ideias de Jeca Tatu, de Monteiro Lobato.

1915 - Deixa a Escola Nacional de Belas Artes. 

1916 - Proclamado acadêmico honorário da Real Academia de Belas Artes de 
San Fernando, em Madri. Aposenta-se da Enba.

1919 - É proclamado acadêmico honorário da Real Academia de Belas Artes de 
San Fernando, em Madri.

1920 - Criação da Liga das Nações, em Genebra • As mulheres conquis-
tam o direito de voto nos EUA • Gandhi inicia a resistência passiva contra 
os ingleses na Índia • Em Moscou, Tátlin apresenta o Monumento à III 
Internacional • 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 mu-
rais 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 Trotski e Stalin pela li-
deran ça do Partido Bolchevique • Forma-se o primeiro governo trabalhista 
na Inglaterra • André Breton lança o Manifesto Surrealista em Paris • Nova 
objetividade na Alemanha, terceira fase do expressionismo.

1925 - A Exposição Internacional de Artes Decorativas e Modernas intro-
duz o art déco em Paris.

1926 - Na Itália, o Partido Fascista torna-se único • A televisão é inventada.

1927 - Charles Lindbergh realiza o primeiro voo sem escalas entre Nova 
York e Paris • Estreia de 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 Nica-
rágua, tem início a guerrilha de Sandino • O presidente mexicano Obregón 
é assassinado.

1929 - Trotski 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.

1920 - Inauguração do Palácio das Indústrias • Fundação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, primeira universidade brasileira • Virgulino 
Ferreira da Silva, o Lampião, chefia o principal bando de cangaceiros do 
Nordeste (até 1938). 

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 
Teatro Municipal de São Paulo • É realizada a primeira transmissão de 
rádio no Brasil.

1923 - Funda-se a primeira rádio do Brasil, no Rio de Janeiro.

1924 - Inauguração do primeiro edifício de concreto armado de São Paulo 
• Oswald de Andrade lança o Manifesto da Poesia Pau Brasil.

1925 - Criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo • Publicação 
de A escrava que não é Isaura, de Mário de Andrade.

1926 - O paulista Washington Luís vence as eleições presidenciais • Cria-
ção do Partido Democrático em São Paulo • O futurista Marinetti visita 
São Paulo e o Rio de Janeiro.

1927 - O Congresso aprova projeto de repressão ao comunismo • Forma-
ção do Partido Democrático Nacional • O voto feminino é instituído no 
Rio Grande do Norte.

1928 - 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, a primeira construção modernista no Brasil • 
Pixinguinha compõe o samba-choro Carinhoso.

1929 - A Aliança Liberal lança a candidatura de Getúlio Vargas à presidência 
• Inauguração do edifício Martinelli, em São Paulo • O arquiteto Le Cor-
busier visita São Paulo e o Rio de Janeiro, e entra em contato com os moder-
nistas • Raul Bopp publica Cobra Norato, livro de poesia “antropofágica”.

1927 - Torna-se membro da  National Geography Society.

1930 - Golpe de Estado na Argentina, dando 
início ao ciclo de governos militares nesse 
país • Revolta derruba o governo no Peru • A 
Bolívia entra em guerra civil • Início de dita-
dura na República Dominicana • Redação do 
Manifesto da Arte Concreta, por Theo Van 
Doesburg.

1930 - Júlio Prestes vence as eleições presi-
denciais • Início da Revolução de 30 • Luís 
Carlos Prestes lança manifesto de adesão ao 
comunismo • Publicação de Alguma poesia, 
de Carlos Drummond de Andrade • Carmem 
Miranda faz sucesso nacional com Taí... • 
Villa-Lobos compõe as Bachianas brasileiras.

1930 - É homenageado pela Enba, com a 
criação de um busto pelo artista Corrêa Lima, 
inaugurado neste ano.

1931 - Morre no Rio de Janeiro no dia 7 de 
outubro • Criação do Núcleo Bernardelli, que 
agrupava artistas insatis feitos com o ensino da 
Enba. O nome foi dado em homenagem aos 
irmãos Rodolfo e Henrique.

Cronologia comparada



Este material de apoio à prática docente foi desenvolvido para subsidiar 
o professor no trabalho sobre obras do acervo da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo e faz parte de uma série dedicada às esculturas desta 
coleção. Este volume é dedicado ao escultor Rodolfo Bernardelli.
Pensada para potencializar a utilização de imagens de obras de escultores 
brasileiros em sala de aula, esta série é um convite aos professores e a seus 
alunos para que conheçam obras tridimensionais criadas em diferentes 
momentos da história da arte brasileira.
Destina-se, a princípio, aos professores do ensino médio responsáveis 
pela disciplina de Arte, mas esperamos que docentes de outras séries e 
disciplinas também possam utilizá-la, fazendo as adaptações necessárias 
às especifi cidades de suas turmas e áreas. 
Oferecemos, nesta publicação, reproduções das esculturas Moema e 
Faceira, criadas por Rodolfo Bernardelli, e sugerimos caminhos de inves-
tigação que o professor pode trilhar com os alunos. 
Os textos que acompanham as imagens convidam a conhecer o trabalho 
desse artista, apreciar suas obras, pensar sobre elas e responder de modo 
criativo, refl etindo sobre história, cultura e identidade.
O conjunto pode ser utilizado como subsídio para preparar uma visita à 
exposição ou como desdobramento e conclusão do contato direto com 
as obras após a visita. Pode também ser um instrumento de aproximação 
às obras desse artista, à produção da arte brasileira e às estratégias de 
criação e refl exão artísticas. 
Reforçamos, entretanto, o caráter instrumental das reproduções, pois 
são ape nas referências que não substituem o contato direto com as obras 
originais.
Nesse sentido, sugerimos que, em algum momento da experiência, 
seja proposta uma conversa sobre a natureza das reproduções de obras 
de arte, de modo a estimular os alunos a pensarem nos motivos pelos 
quais uma reprodução não substitui a obra original; reforçar diferenças 
como dimensões, fi delidade das cores, superfícies e materiais; perceber a 
impossibilidade de se observar atentamente detalhes como a gestualidade 
do artista, as texturas dos materiais utilizados, os espaços onde as obras 
estão situadas, etc.
Por se tratar de esculturas, as reproduções apresentam ainda aspectos 
particularmente problemáticos: mostrar um único ponto de vista da 
obra e oferecer ao observador uma imagem bidimensional de uma obra 
que originalmente é tridimensional.  
Normalmente, uma escultura convida o observador a circundá-la, a 
mover-se ao seu redor, por isso um único ponto de vista oferecido pela 
reprodução torna-se insufi ciente para uma percepção global da obra, 
considerando que cada ângulo de visão da obra pode fornecer diferentes 
percepções, infl uindo, ainda, o tempo necessário para sua apreciação.
Esperamos que você explore este material muito além das possibilidades 
aqui indicadas, integrando suas idéias às nossas sugestões e apropriando-
se dele como inspiração para criar novos percursos educativos com seus 
alunos. 

O material está organizado da seguinte maneira:

•  Orientações aos educadores: para trabalhar com imagens de arte em 
sala de aula;

• Focos de interesse: opções que orientam o percurso educativo;
•  Contextos: breves comentários sobre temas de interesse para o uso 

educativo das imagens, tratando do contexto histórico e cultural, arte 
brasileira do século XIX, biografi a de Rodolfo Bernardelli, bem como 
informações relacionadas diretamente às obras selecionadas;

•  Cronologia: com dados da trajetória do artista, em paralelo a fatos da 
história e da arte no Brasil e no mundo;

• Glossário: defi nições de termos utilizados (sublinhados no texto);
• Bibliografi a: textos consultados e/ou recomendados para refl exão;
•  Reprodução das obras e propostas educativas: encartes com 

reproduções das esculturas Moema e Faceira, que trazem no verso as 
respectivas propostas educativas, com leitura de imagem e propostas 
poéticas.

Orientações aos educadores

LEITURA DE IMAGEM é a estratégia utilizada pelo professor para 
conduzir um diálogo entre alunos a partir da observação da imagem, 
explorando seus signifi cados, 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 
tomem o lugar do ato de olhar com curiosidade para uma imagem como 
algo desconhecido, a ser descoberto.
PROPOSTAS POÉTICAS são atividades lúdico-plásticas que visam con-
cretizar, 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 em âmbito perceptivo e cognitivo, incentivando os alunos a 
conhecer, analisar, perceber e interpretar os trabalhos que realizarem ao 
longo do percurso.
O mundo de hoje oferece aos alunos grande quantidade de imagens. 
Eles estão acostumados a vê-las, mas não a pensar criticamente sobre 
elas. Os percursos educativos aqui sugeridos procuram estimular os alu-
nos a refl etir, de modo criativo, sobre o que veem. 
A leitura da imagem é um ponto de partida para estabelecer um diálogo: 
o mais importante é partilhar com os alunos o prazer de descobrir 
signifi cados ao interagir com o universo da arte. Para despertar realmente 
o interesse, é necessário que os alunos percebam que os conteúdos 
explorados podem adquirir sentido próprio, e que essas descobertas 
podem ter repercussões práticas em sua vida presente e futura.
Um diálogo pode ter acordos e desacordos, mas tem como base a 
compreensão de que é preciso saber escutar o outro e poder expressar-
se. Assim, é fundamental garantir que todos tenham a possibilidade de 

XIX
ARTE BRASILEIRA

Rodolfo Bernardelli

Aqui o corpo que chega à praia trazido pelo mar já está morto, apesar de 
ser representado pelo artista como sendo vigoroso e sensual. O escuro 
dos cabelos, as feições do rosto e o adorno de penas na cintura indicam 
a origem da mulher que, como sabemos pelo romance, morreu afogada 
ao seguir a nado a embarcação de seu amado. Diferente da escultura 
que é foco de nosso estudo, aqui a superfície da água não é o elemento 
central a criar a ambientação, mas sim a paisagem melancólica ao fundo.
 
Rodolfo Amoedo, O último tamoio, 1883
óleo sobre tela, c.i.e., 180,3 x 261,3 cm 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ)
Mais uma vez a morte de um indígena é o tema central de uma obra 
de arte. Esta pintura de Rodolfo Amoedo (1857-1941) foi inspirada 
no poema épico A confederação dos tamoios, publicado em 1856 por 
Gonçalves de Magalhães (ver acima). Dois importantes personagens 
dessa história são o chefe tamoio Aimberê e o padre Anchieta, que 
fi cou cativo entre os tamoios em Ubatuba enquanto atuava como 
mediador em busca da trégua. Amoedo não escolhe uma cena de 
batalha para sua tela, mas sim, como vemos na pintura, a morte de 
Aimberê, que encerra o confl ito em 1567. O jesuíta debruçado sobre o 
corpo de Aimberê representa o desejo de paz, presente entre os homens 
brancos segundo a visão do artista. Os intelectuais e artistas da época 
acreditavam que era preciso lançar “um olhar de compaixão aos séculos 
transcorridos”, manifestar “uma piedade tardia”, lamentar “as nações 
exterminadas”2. Esse desejo de refl etir sobre o passado estimulou artistas 
como Amoedo à representação heroica de personagens indígenas.

Ópera
O guarani, Carlos Gomes (1836-1896)
Com estreia triunfal no teatro Scala de Milão em 1870 e apresentação 
no Brasil no dia do aniversário do imperador D. Pedro II, O guarani 
é a mais conhecida obra do compositor campineiro Carlos Gomes. 
Inspirada na obra de José de Alencar, também apresenta Peri e Ceci 
como os ancestrais míticos, um casal simbólico de nossa origem, quase 
como se fossem Adão e Eva do passado na nação brasileira.

Arte acadêmica 
Arte acadêmica, academismo ou academicismo são algumas denomi-
nações para a arte produzida a partir da infl uência das academias. Está 
diretamente associada aos movimentos romantismo e neoclassicismo e 
também a movimentos subsequentes. Por vezes, um estilo que surge 
como questionamento à produção acadêmica vem a ser incorporado 
posteriormente ao contexto acadêmico.
A questão central da produção denominada academicista é a observação 
rigorosa dos padrões estabelecidos pelas academias de arte de modelo 
europeu, sobretudo francês. Isto inclui a escolha de assuntos, o trata-
mento de temas, o estilo e a preponderância da história e da mitologia. 
O aprendizado priorizava a observação e, assim, um dos mé to dos de 
ensino era a cópia, característico desse contexto.   
As primeiras academias surgem no século XVI, durante a Renascença, no 
intuito de resgatar a grandeza da arte clássica greco-romana, adquirindo 
enorme importância no século XIX. 

Contexto
Biografi a – Rodolfo Bernardelli

José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli (1852-1931), mais conhecido 
como Rodolfo Bernardelli, foi o mais importante escultor do Brasil no 
fi nal do século XIX e início do século XX. Seria possível iniciar esta 
breve biografi a assinalando o fato de que seu irmão Henrique Bernardelli 
(1858-1936) também foi um nome referencial para a arte brasileira da 
segunda metade do século XIX, no contexto da arte que aprendemos 
a chamar de acadêmica. Mas para começar do começo, temos de ir ao 
México, mais precisamente à cidade de Guadalajara, onde Rodolfo 
Bernardelli nasceu em 1852. Sua família era de artistas, não do campo 
das artes plásticas, mas sim da música e da dança. A vida dinâmica de
seu pai violonista e sua mãe bailarina levou a família a deixar o México 
poucos anos após o nascimento de Rodolfo. Depois de passar por uma 
ilha do Pacifi co e pelo Chile, atravessam a cordilheira dos Andes com 
destino ao Rio Grande do Sul, onde se estabeleceram em 1866. 

Henrique Bernardelli (Valparaíso, Chile, 1858 – Rio de Janeiro, 1936) 
Henrique era o irmão mais novo de Rodolfo e também amigo próximo. 
Havia ainda outro irmão, Félix Bernardelli (1866-1905), violinista e

pintor. A trajetória de Henrique em muitos pontos se assemelha à de 
Rodolfo. Ambos foram alunos da Academia Imperial de Belas Artes, 
pen sionistas em Roma e professores da Escola Nacional de Belas Artes. 
Entre suas obras estão as pinturas Maternidade, 1878, e Messalina, ca. 1880.
 
Henrique Bernardelli, Maternidade, 1878-1886 
óleo sobre tela, c.i.e., 150 x 100 cm 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ)

Henrique Bernardelli, Messalina, ca. 1880 
óleo sobre tela, c.i.e., 207 x 115 cm 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ)

Fonte das imagens 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/

A ida ao Rio de Janeiro se deu em função de um convite do Imperador 
D. Pedro II, que procurava mestres para as princesas imperiais Isabel e 
Leopoldina. Rodolfo, então com 14 anos, chega à Corte, onde se torna 
aluno de Francisco Chaves Pinheiro. De início ele apenas espia as aulas 
do professor pela janela de seu ateliê, utilizando pernas de pau, e essa 
demonstração de interesse lhe abre as portas para se tornar aluno. A 
Academia Imperial de Belas Artes foi o próximo passo para Rodolfo 
que, pouco depois de seu ingresso, naturalizou-se brasileiro. A Academia 
monopolizava o ensino das artes e tinha papel importante ao estabelecer 
os padrões de gosto, as tendências e os parâmetros ofi ciais para a 
produção artística, e foi o lugar de aprendizado produtivo de desenho a 
partir de modelo vivo. Seu talento se revelou nas premiações recebidas, 
sendo o mais importante o Prêmio de Viagem, oferecido pela Academia 
ao melhor trabalho de aluno, e que o levou a Paris. 
As expectativas do artista com relação à arte francesa se frustraram 
ao encontrar a escola Romântica, mais afi nada com sua sensibilidade 
artística, em sua fase fi nal, e o realismo, a ocupar mais espaço na 
produção dos artistas jovens. A atrasada Academia brasileira não havia 
preparado seu espírito para o que se encontrava em voga em terras 
francesas, o que o leva a prosseguir na Europa, com uma estada como 
pensionista em Roma.
Nos nove anos de sua permanência na Itália (1877-1885), Rodolfo 
Bernardelli aprende a esculpir o mármore e se aperfeiçoa na produção de 
esculturas de bronze, tendo ao alcance dos olhos as esculturas clássicas 
que tanto admirava. São desse período obras como o relevo Fabíola e a 
escultura em bronze Santo Estevão, do Museu Nacional de Belas Artes 
(Rio de Janeiro, RJ).
De volta ao Brasil em 1885, o artista torna-se professor de estatuária na 
Academia, ocupando o lugar de seu antigo professor, Chaves Pinheiro, e 
passa a ser procurado para a execução de monumentos importantes, sob 
a proteção da monarquia. Os trabalhos que enviara ao Brasil durante 
seu período fora do país já tinham ajudado a constituir sua reputação, 
demonstrando suas habilidades e colocando-o como fi gura de ponta da 
escultura nacional.

“Figura miúda, rosto avermelhado contornado por uma barbicha bem 
desenhada, personalidade calma, comedida, homem que nunca levantava 
a voz mas que impunha respeito, severo e ao mesmo tempo dotado de fi na 
ironia, atencioso e íntegro, dono de grande magnetismo pessoal, são algumas 
das qualidades ressaltadas pelos biógrafos que o conheceram e privaram de seu 
convívio. Foi amado, respeitado e até mesmo reverenciado por uma grande legião 
de amigos, homens como Benjamim Constant, Quintino Bocayuva, Olavo 
Bilac, Machado de Assis, Aluízio e Arthur de Azevedo, Raul Pompeia, [...]”3

O fi nal da monarquia levou Bernardelli a se afastar voluntariamente da 
Academia, por solidariedade com a família imperial. Mas depois retorna, 
disposto a reformar o modo como o ensino se dava naquela instituição. 
Surgia então a Escola Nacional de Belas Artes, a mais importante 
instituição ligada às artes do país, da qual Bernardelli foi diretor por 
um longo período. O artista, cujas obras eram elogiadas pelos jornais, 
permaneceu nesse posto entre 1890 e 1915.
Bernardelli realizou um grande número de obras nas quais retratou 
personalidades de seu tempo em bustos, além de diversas esculturas 
tumulares. São dele os monumentos a General Osório, José de Alencar 
e também a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, além do grupo 
escultórico Descobrimento do Brasil. São suas também as estátuas que 
ornamentam o Teatro Municipal. No Estado de São Paulo, é importante

mencionar a realização do Monumento a Carlos Gomes, em Campinas, 
e a estátua de dom Pedro I, criada por encomenda do Museu Paulista, 
hoje parte da Universidade de São Paulo. Rodolfo Bernardelli morreu 
no Rio de Janeiro em 1931.

DICA! Você já ouviu falar no Núcleo Bernardelli? Em 1931, um 
grupo de pintores, descontentes com os conservadores princípios 
de ensino da Escola Nacional de Belas Artes – Enba, fundou o 
Núcleo Bernardelli. O nome era uma homenagem aos irmãos 
Rodolfo e Henrique, que no fi nal do século XIX, movidos pelo 
desejo de ver modifi cações na Enba, criaram um curso não ofi cial 
na rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro. No ano de morte 
de Rodolfo, um grupo de ex-alunos cria então o núcleo que 
retomava o desejo de promover a pesquisa e renovação do ensino 
artístico. Faziam parte desse grupo artistas como José Pancetti 
(1902-1958) e Milton Dacosta (1915-1988).

Contexto
A Faceira e Rodolfo Bernardelli
Durante o período em que permaneceu na Europa como pensionista 
do governo brasileiro, Rodolfo Bernardelli, como todos os artistas 
agraciados com prêmios de viagem, tinha o compromisso de enviar 
trabalhos para que fossem avaliados por uma comissão da Academia 
Imperial de Belas Artes. Desse modo, o desenvolvimento dos artistas 
em formação podia ser acompanhado e também se incorporavam novas 
obras ao acervo da instituição. Por vezes, o próprio artista escolhia 
que obras desenvolver e em outros casos a Academia determinava os 
trabalhos que deveriam ser feitos. Essas avaliações eram importantes 
porque um pensionista poderia ser chamado a voltar ao país caso suas 
obras não fossem satisfatórias. A obra Faceira foi feita em Roma em 
1880 e uma versão em gesso foi enviada ao Brasil no ano seguinte. 
Aliás, a produção de uma versão em bronze ocorreu apenas em 1921. 
A obra chegou ao Brasil no mesmo período em que chegou também a 
escultura de tema sacro Santo Estevão, demonstrando a versatilidade do 
artista. Seu professor Chaves Pinheiro foi um dos docentes a emitir um 
parecer (ver abaixo) sobre a obra que demonstrava sua satisfação com o 
desenvolvimento do aluno. Ao mesmo tempo avaliam como lamentável 
que o artista estivesse absorvendo o estilo realista praticado pelos seus 
contemporâneos na Itália.
“Sente a secção d’Escultura que o pensionista Rodolpho Bernardelli tivesse 
preferido em todos os trabalhos acima analysados, o estylo moderno ao antigo, 
a escola realista à grande e bella escola idealista, única capaz de produzir 
estatuas como o Appolo do Belvedere e a Venus de Milo... Mas reconhecem 
o constante e gradual progresso do pensionista e a louvável aplicação ao 
trabalho4.” [mantida a ortografi a da época]
Assim, Bernardelli percebia que a formação que recebera no Brasil não 
estava em sintonia com o que se produzia em centros importantes para 
a arte do século XIX, como Paris e Roma. Mesmo correndo o risco 
de contrariar sua instituição patrocinadora, o artista criou uma obra 
que não segue o modelo das obras clássicas nem se parece com uma 
deusa grega. Entre os trabalhos realizados pelo artista por demanda 
da Academia estão cópias da Vênus de Medicis e da Vênus Calipígia, 
realizadas em mármore e mais adequadas às expectativas conservadoras 
dos profi ssionais daquela instituição. De todo modo, a obra colheu 
diversos elogios da comissão:
“Esta estátua de grandeza natural é uma belíssima fi gura de mulher lúbrica 
e provocante da raça americana. O movimento é gracioso, as proporções 
fi caram bem observadas, o modelado executado com saber. Pertencendo 
pelo assunto esta estátua a Escultura de gêneros é tolerável a Escola realista 
em que tem continuado o pensionista, entretanto o talento peregrino que a 
concebeu e executou com tanta galhardia se tivesse concentrado na Escola 
idealista, poderia bem produzido um primor d’arte.5”
Neste trecho se destacam as proporções do corpo que evidenciavam as 
habilidades de Rodolfo em aplicar o que tinha aprendido no estudo do 
desenho e anatomia. A modelagem das formas do corpo, que o escultor 
fez primeiramente no gesso para depois gerar o molde que permitiu a 
fundição posterior em bronze, também é descrita como de boa execução. 
Apontam ainda a beleza da mulher, reconhecendo a sensualidade da 
fi gura descrita como provocante.
Por estar distante do ideal clássico, a Faceira só pode ser vista como 
aceitável por ser classifi cada como uma obra de gênero. Se a mesma 
liberdade e o mesmo modo realista de representação tivessem sido 
empregados na produção de uma obra de natureza histórica, considerada

mais nobre, a comissão certamente teria emitido uma avaliação mais 
severa. Um importante crítico do período, chamado Gonzaga Duque, 
faz comentários duros afi rmando que a escultura se aproximava a uma 
caricatura. Disse ainda que o artista: 
“Vestiu a sua fi gura com adornos selvagens; dependuroulhe às orelhas 
rodelas de pão, atoulhe ao pescoço colar de dentes, e aos punhos braceletes de 
penas; e depois a animou com o espírito de uma rapariga libertina6.”
A obra é criticada porque nela faltariam características indígenas no 
rosto da personagem. As penas nos cabelos que sugerem sua origem 
são quase desmentidas pelo penteado elaborado. Além disso, seus pés 
e mãos não deveriam ser tão delicados, já que os hábitos indígenas 
demandam longas caminhadas e o trabalho manual. A musculatura do 
corpo também deveria ser fi rme e não suave e curvilínea, segundo a visão 
do autor. Os adornos seriam excessivos, aproximando a representação de 
uma caricatura. A pose também seria muito estudada, pouco natural.7

“Rapariga libertina” soa forte até para ouvidos que habitam o século XXI. 
Um dos elementos da composição da obra que pode ser responsável por 
acentuar a sexualidade da personagem nua é a sinuosidade das formas. 
A pose cria com o corpo um desenho que também traz a graciosidade 
que o nome da escultura sugere. A personagem não parece apresentar 
pudor, apesar de não haver panejamentos ou penas para cobrir o corpo, 
e suas mãos não tentam ocultar nem os seios nem o ventre. Ela parece 
se apresentar inocente aos olhos do observador. É possível pensar que 
talvez a intenção do autor fosse criar uma mulher menos idealizada e 
com aparência mais semelhante ao corpo das mulheres normais.
A Faceira também traduz com sutileza a infl uência realista recebida por 
Rodolfo durante sua estada na Europa. O realismo se afi rma na metade 
do século XIX, principalmente na França, traduzindo a busca de artistas 
que queriam modos de representação mais objetiva da realidade.
Contrariando essas críticas, o poeta Campos Porto viu na criação de 
Bernardelli beleza e uma sedução mais doce, voltada para um único homem, 
como podemos ver no poema de sua autoria, inspirado pela escultura. 

Faceira8 
J. Campos Porto
(A uma creação de R. Bernardelli)

Curvado o corpo sobre o tronco ostentas
Correctas linhas de belleza humana;
Como que o sangue, lúbrica indiana,
Palpita em tuas carnes opulentas.
Que seducções dulcíssimas inventas
Filha gentil d’intermina savana!
Que branco philtro de teu ser dimana
Para os pobres caciques que atormentas
Um somente é feliz, um só merece
O morno efl uvio desse olhar, Faceira;
Desse olhar que diriges p’ra montanha
Sómente elle de plumas entretece
Teus cabelos d’onyx, e na palmeira
Cinge-te o corpo de belleza estranha.

Anos antes de realizar a Faceira, Rodolfo Bernardelli estava interessado na 
temática indígena, como tantos outros artistas de seu tempo. São exemplos 
as pinturas Moema, de Victor Meirelles, Marabá e O último tamoio, de 
Rodolfo Amoedo. Na literatura podemos citar O Guarani (1857), de 
José de Alencar, e A confederação dos tamoios (1856), de Gonçalves de 
Magalhães. O livro Caramuru (1781), de Santa Rita Durão, inspirou 
diversas obras do século XIX e também serviu de leitura para o escultor, 
que realizou outras obras de temática indígena como Moema, de 1894, 
que mostra o corpo da índia chegando morta à praia devolvido pelo mar. 
O tema indígena era um modo de adaptar os princípios do romantismo 
ao contexto brasileiro. Os românticos acreditavam que ao contrário da 
artifi cial herança greco-romana, a busca dos artistas deveria ser na direção 
de crescer a partir dos aspectos característicos de cada nação.
A representação do índio brasileiro foi um tema especialmente 
importante para a elite imperial, que queria criar uma espécie de versão 
mitológica da história da nação brasileira. Nessa perspectiva romântica, 
a soma de negros, indígenas e europeus criava uma síntese particular. A

2 DENIS, Ferdinand (1978). Resumo da história literária do Brasil, in G. CÉSAR, Historiadores e críticos do 

romantismo: a contribuição europeia. São Paulo: Edusp, p. 38.
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violência da colonização fi cava de fora desse retrato em que o “bom selvagem” 
era glorifi cado e eleito para representar a idéia de nobre ancestralidade 
que se queria associar à identidade do país. Isso se dissolve com a 
aproximação do último quarto de século, quando o desejo de competir 
com os grandes centros capitalistas traz a valorização do trabalho livre e 
de idéias de progresso mais liberais.9

Glossário 
Acervo: “Conjunto de documentos e objetos que integram um 
patrimônio, seja uma biblioteca, museu, arquivo, coleção particular, etc”.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico 
da Língua Portuguesa. São Paulo: Folha de São Paulo/Editora Nova 
Fronteira, 1995.
Arcadismo: O Arcadismo corresponde a produção literária gerada 
sobretudo em Minas Gerais do século XVIII até a década de 30 do século 
XIX, sob infl uencia dos ideais iluministas franceses. Alguns autores 
referenciais são Santa Rita Durão (Caramuru), Cláudio Manoel da Costa 
(Obras Poéticas) e Tomás Antonio Gonzaga (Marília de Dirceu).
Arte acadêmica: O termo se relaciona a produção de artistas ativos 
entre os séculos XVII e XIX ligados as academias de arte e às regras 
formais e técnicas estabelecidas por elas. 
Contraposto: Postura na qual o personagem de uma escultura se apóia 
em uma perna deixando a outra livre de peso, fazendo com que as linhas 
formadas pelos quadris e ombros deixe de ser paralela constituindo uma 
fi gura mais dinâmica.
Gênero: “(...) Num sentido mais amplo, o termo é empregado para 
designar um ramo ou categorias particulares da arte; a paisagem, o 
retrato e a natureza-morta, por exemplo, são gêneros de pintura, e o 
ensaio e o conto são gêneros da literatura”.
CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
Neoclassicismo: Movimento cultural europeu, vigente no século XVIII 
e em parte do século XIX, que defendia a retomada da arte antiga, 
especialmente a greco-romana, considerada modelo de equilíbrio, 
clareza e proporção. A pintura do neoclassicismos desenvolve-se a partir 
da França, sob a infl uência da Antiguidade Clássica.
Pinacoteca do Estado de São Paulo: “A Pinacoteca é o museu de artes 
visuais mais antigo do Estado e certamente um dos mais importantes. 
Ocupa o prédio inicialmente construído para abrigar o Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo, cujo projeto é do arquiteto Ramos de Azevedo. A 
Pinacoteca foi inaugurada em 14 de novembro de 1905. Durante o fi nal da 
década de 1990, o prédio foi restaurado visando sua conservação estrutural, 
bem como adequações de suas instalações, adaptando-as para as atividades 
de um museu de artes visuais moderno. Seu acervo contém por volta de 6 
mil obras, principalmente de Arte Brasileira dos séculos XIX e XX”.
PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Material de apoio 
ao professor. Arte brasileira – século XIX. Volume 2. São Paulo, 2004.
Realismo: Representação na arte e na literatura de objetos e cenas 
buscando fi delidade a sua aparência real, minimizando a idealização e 
as formas abstratas.
Pintura histórica: Gênero da pintura onde indivíduos são representados 
em situações relacionados a história, mitologia ou a cenas religiosas. Os 
temas com freqüência são derivados de fontes literárias.
Romantismo europeu: Movimento artístico e intelectual que teve início 
na Europa no século XVIII. Entre suas características centrais então: 
ênfase nas emoções e na imaginação e acentuado interesse na natureza.
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