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Resumo 

 
É traçado um breve retrospecto da produção plástica modernista de pintura de 
paisagem fazendo um apanhado do período modernista e de suas contribuições para 
o desenvolvimento desse gênero no Brasil. São discutidas também as relações entre 
essa produção e o tema da identidade nacional nas artes visuais.   E esse pequeno 
exercício de leitura serve para estimular os leitores a se familiarizarem e fruírem dessa 
rica fonte de inspiração e deleite. 
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Abstract 

 
A brief retrospect of the modernist plastic production of landscape painting is traced to 
help elaborate a summary of the modernist period and its contributions to the 
development of the genre in Brazil. The relations between this production and the 
theme of national identity in visual arts are also discussed. This small reading exercise 
serves to stimulate readers to become acquainted with and enjoy this rich source of 
inspiration and delight. 
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Uma das questões centrais do debate artístico brasileiro é a formação, 

a constituição e a divulgação do que chamou-se a “a identidade nacional” do 

Brasil nas artes. Essa construção identitária na literatura passou pela afirmação 

do espaço geográfico e pelo afã descritivo das riquezas e facilidades que 

possuímos. Esta tendência foi tão forte que constituiu a principal vertente do 

pensamento nacional na interpretação do país: o tema geográfico foi 

permanente e definidor do nacional até o modernismo, continuando presente 

na produção contemporânea. A produção plástica de pintura acolheu essa 

temática e lhe deu destaque principalmente no gênero da pintura de paisagem. 

Foi dentro dessa ótica que a pintura de paisagem cumpriu seu papel de auxiliar 

da geografia, da história e da literatura na construção do imaginário nacional. 
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No caminho do amadurecimento, a pintura de paisagem foi evoluindo 

do simples registro, do apoio ao conhecimento visual das diversas regiões, 

para uma arte cada vez mais impregnada de expressão e de uma 

dramaticidade que procurava captar o que tínhamos de próprio e particular. O 

movimento modernista continuou essa tendência de criar e apresentar o que 

tínhamos de mais original e peculiar, aliado as novas formas de expressão 

plástica dos movimentos vanguardistas do inicio do século XX. A paisagem foi 

vista pelo filtro das diversas escolas e tendências proeminentes da época como 

o cubismo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo, entre as principais. 

Destacamos cinco dos mais importantes pintores do modernismo 

brasileiro para fazer nossos exercícios de leitura sobre pintura de paisagem: 

são eles Anita Malfatti (1889-1964), Tarsila do Amaral (1886-1973), Cândido 

Portinari (1903-1962), José Pancetti (1902-1958) e Alberto da Veiga Guignard 

(1896-1962). Comecemos por Anita tida como a heroína do movimento 

Modernista de 1922, pelos trabalhos que apresentou em sua exposição de 

dezembro de 1917, em São Paulo. A bem da verdade se lembrarmos o 

episódio da Exposição de 1917, constatamos a importância do gênero 

paisagístico para nossa “heroína revolucionária”, papel que Anita representou 

no momento. Entre seus quadros que causaram sensação durante e ainda 

muito depois da exposição, vários eram paisagens pintadas nos EUA durante 

sua estadia por lá em torno de 1915-6. São telas de marcado viés 

expressionista, feitas no calor de uma serie de experimentos em que testava 

uma liberdade que nunca tinha usado com as cores e as formas que ia 

moldando. Anita já tinha apresentado seus trabalhos em junho do mesmo ano 

sem obter uma repercussão e resolveu reapresentá-los junto com trabalhos de 

seus colegas americanos, ampliando assim o âmbito de alcance das obras e 

associando seu trabalho a um grupo de artistas tidos na ocasião com um dos 

mais avançados em atividade nos EUA.  Nos primeiros dias obteve aceitação e 

recebeu elogios e algumas obras foram adquiridas por membros da elite local, 

contudo a crítica contundente e negativa de Monteiro Lobato (1882-1948) 

reverteu o quadro favorável e fez que as obras adquiridas fossem devolvidas e 

até um incidente ocorreu com um visitante que tentou agredir uma das obras 
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com sua bengala. Tal polêmica gerada fez com que a pintora só encontrasse 

apoio num grupo de jovens poetas que se manifestaram a seu favor, entre eles 

estavam Mário de Andrade (1893-1945) e Oswald de Andrade (1890-1954) que 

se tornaram amigos inseparáveis de Anita, formando o núcleo central do 

movimento modernista a partir desse momento e ao longo dos anos vinte. 

Um exame de algumas obras apresentadas nos dá um perfil do grau 

de radicalidade que a exposição representou para época.  Entre as obras de 

paisagem destacaremos três, quais sejam O Farol (1915), A Onda (1915-17) e 

A Ventania (1915-17), parte do conjunto de obras realizadas entre 1915-16 e 

apresentadas na exposição de 1917 em São Paulo. 

O Farol faz parte de um conjunto de obras executadas no verão de 

1915 na ilha de Monhegan , EUA, num momento de puro idílio da artista com 

seu trabalho e o ambiente em torno. Pode pintar livremente sem censuras e 

inspirada na convivência com os pintores e artistas modernistas de Nova 

Iorque e nas obras que viu e conviveu nesse últimos meses. O quadro de nítida 

inspiração expressionista, foge às imposições de verismo da academia e a 

pintora consegue intensidade de expressão com as cores fortes e certo grau de 

deformação das formas. As pinceladas em curva, formando ondas modelam o 

céu e a vegetação, as casas e o farol se destacam como totens altaneiros na 

paisagem. A expressão sobressai sobre a necessidade de representação 

fidedigna da paisagem. 

Os quadros A Onda e A Ventania foram realizados dentro da mesma 

orientação estética e alcançam o alto resultado plástico. As pinceladas foram 

executadas num movimento para integrar todas as partes da composição com 

o intuito de fixar o fenômeno da ventania. O quadro apresenta uma paisagem 

interpretada pela emoção ao molde dos trabalhos de Van Gogh, que haviam 

impressionado profundamente Anita desde o primeiro contato que teve com 

eles. Em A Onda, Anita mantém o uso da pincelada em curvas e o 

empastamento da cor. A onda batendo contra os rochedos da costa aumenta a 

intensidade do movimento e intensifica a agitação da cena produzida pela cor e 

pelas formas livremente interpretadas. Essas paisagens, produzidas num 
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momento de intensa vivência artística e pessoal, se contrapõe de certa maneira 

aos quadros que executou já no Brasil a partir de 1916, quando retorna ao país 

. 

Aqui chegando Anita tentará se integrar no debate sobre o 

nacionalismo nas artes, debate que teve em Monteiro Lobato um dos seus 

principais porta vozes. Dentro desse espírito ela executou algumas telas com 

temática nacional, entre elas sobreviveu do conjunto e adquiriu notoriedade a 

tela Tropical (c. 1916). A mudança de rumo no trabalho de Anita se deu 

certamente por duas razões, a primeira a fria recepção que obteve para suas 

obras ao voltar para Brasil. Seu circulo de familiares e amigos não estavam 

preparados para compreender e aceitar as novas tendências que essas obras 

traziam, e que eram o que de mais atualizado havia com as vanguardas 

artísticas da Europa e dos EUA.  E a segunda razão um esforço para se 

enquadrar no ambiente local e nos debates que ocorriam por aqui, buscando 

uma integração com o meio. O resultado foi um compromisso frágil entre as 

soluções formais inovadoras de origem cubista e expressionista, 

principalmente, e a temática do nacionalismo que exigia um tratamento mais 

verista. 

Tropical apresenta e é o resultado desse compromisso de meio 

caminho. Nele temos resumidos os gêneros da paisagem, do retrato e da 

natureza morta tratados em chaves formais diferentes. A paisagem de fundo se 

apresenta estilizada e muito geometrizada, lembrando os quadros anteriores do 

período americano, a figura entre o registro verista e um grau de deformação 

próximo aos quadros expressionistas e a natureza morta muito próxima das 

obras acadêmicas com as frutas tratadas em detalhe realista, fazendo 

contraponto com a paisagem ao fundo. O compromisso formal visava tornar o 

quadro mais aceito e compreendido pelo público e satisfazer o programa 

nacionalista em voga nesses anos de Guerra Mundial. Anita atingiu seu intento, 

mas ainda encontrou restrições por parte do público que esperava uma obra 

dentro das normas do verismo acadêmico. Ainda vanguarda e nacionalismo 

não tinham encontrado um equilíbrio, o que só veio a ocorrer com a obra de 

Tarsila do Amaral nos anos vinte. Mas não podemos esquecer que Anita foi o 
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primeiro artista a trabalhar com as novas tendências modernas e a incorporá-

las em suas obras, e sua exposição de 1917-18, foi um marco no processo de 

renovação intelectual que o modernismo trouxe para a cultura brasileira. 

A mais destacada artista dos anos vinte foi Tarsila do Amaral. Aluna de 

Léger (1881-1955) e de Lhote (1885-1962), aplicou com relativa criatividade os 

ensinamentos dos mestres criando imagens heteróclitas da realidade urbana e 

rural brasileira. Marcada pela vivência interiorana, quis criar um estilo “caipira” 

de pintura na senda já iniciada de Almeida Júnior (1850-1899), com roupagem 

atualizada em Paris, marcada pela síntese da imagem e com a dimensão 

moderna do cartaz. 

Entre 1924, ano de lançamento do movimento Pau-Brasil e 1928, ano 

da Antropofagia, Tarsila, principal pintora e inspiradora desses movimentos, 

cria uma série de paisagens emblemáticas que amalgamaram elementos da 

tradição com outros de origem no sincretismo que podemos nomear de cubo-

expressionista. Se esses componentes atuam diretamente sobre as formas de 

objetos e figuras e até mesmo sobre o agenciamento destas entre si, não há 

um questionamento profundo sobre a relação figura ou formas com o espaço 

da tela. A estrutura do espaço é a tradicional e quando é infringida, é no 

sentido de tratar o espaço à maneira dos pré-renascentistas, isto é, em 

escalonamento, sobrepondo as formas a medida em elas se afastam do 

primeiro plano. 

A tela E.F.C.B. (1924) exemplifica esse procedimento. No primeiro 

plano vêem-se partes das instalações de um parque ferroviário. Símbolos de 

um mundo industrial que o artista contrapõe a um cenário interiorano com 

casinhas encarapitadas na colina, onde se destacam a igreja e as palmeiras. A 

verticalidade do quadro é aproveitada pela maneira como Tarsila compõe a 

cena se utilizando com competência das linhas horizontais, verticais e curvas. 

Todas as formas são escalonadas de baixo para cima, criando a sensação de 

profundidade sem recorrer aos esquemas da tradição verista. Cria um espaço 

ingênuo, sucessivo, analítico, de grande simplicidade e clareza formal. As 

cores são utilizadas em tons puros e contrastantes. Aplica as cores caboclas 
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que encontrou na sua infância rural. As cores são lisas e usadas em tons 

vibrantes, conseguindo a pintora uma intensidade cromática forte e 

extremamente simples. 

Essa tela é sem duvida nenhuma, uma das melhores realizações de 

Tarsila, onde se materializa a dupla intenção de criar uma arte ao mesmo 

tempo moderna e nacional. O moderno representado pelo complexo ferroviário, 

o nacional é identificado com o mundo rural com características marcadas e 

localizáveis nos interiores do Brasil. A pintora alcança uma síntese notável 

criando nessa tela um signo/símbolo da nossa realidade, sem pieguices e 

concessões ao gosto acadêmico então dominante. No quadro São Paulo 

(135831) de 1924, os meios e os resultados são iguais, apesar da diferença de 

enquadramento. Mas o que conta é contraste cultural entre a cidade moderna 

com seus atributos numa paisagem tropical. O bonde, a ponte em estrutura de 

ferro e as bombas de gasolina fazem contraponto com a palmeira que aparece 

ao fundo e com o céu de um “azul cabralino”. A paleta azul-verde domina a 

composição dando-lhe um tom quente e calmo. O espaço é dividido em duas 

partes distintas em sentido horizontal reforçando o enquadramento. A parte 

superior abrange um terço do espaço da tela, ficando a parte inferior com uma 

área de dois terços preenchidos com árvore e gramado e parte superior com 

cidade com seus prédios, viaduto e bonde. 

Os dois quadros alcançam uma economia de resultados que reforça o 

caráter expressivo das obras. Tarsila realiza a síntese entre elementos 

racionais e elementos expressivos de forte base emotiva, associa emoção e 

razão, unido pólos que a cultura européia via com incompatíveis. Temos já a 

materialização da visão mestiça e tropical dos dados da cultura ocidental. Um 

nova e criativa síntese da cultura brasileira se apresenta dentro dos parâmetros 

do movimento modernista, Tarsila foi a pintora que teve a visão dessa 

possibilidade. Destacamos um trabalho de sua segunda fase chamada 

antropofágica, para observarmos o desenrolar do trabalho da artista nos anos 

vinte.  A tela Cartão Postal (1929) é uma solução híbrida entre a fase Pau-

brasil e a Antropofágica. A artista tentou reunir todos os elementos que 

caracterizariam uma visão sobre o Brasil. Visão exótica que destacava 
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aspectos característicos de nossa paisagem humana e geográfica para o olhar 

europeu. Nessa composição Tarsila coloca o Pão de Açúcar com a baia da 

Guanabara, cactus, palmeiras, uma jaqueira com bicho preguiça e as casinhas 

interioranas coloridas. Tudo arranjado para uma boa imagem para exportação. 

É um cartão postal de um lugar paradisíaco que convida ao lazer e a fruição 

plena dos sentidos. A curva é a forma dominante da composição, as cores são 

intensas e seguem o acorde verde-azul. A associação entre um tratamento 

formal primitivo e uma evidente temática nacional, sobressai a tela entre os 

demais trabalhos da pintora. A tela apresenta uma visão humorada do paraíso 

tropical. O humor do trabalho está na intenção “propagandística” do país e na 

exploração dos aspectos que nos diferenciavam superficialmente da realidade 

européia. É o exótico explorado intencionalmente, mas já com sentido crítico 

onde o humor desempenha função essencial. 

Portinari o artista que maior reputação obteve nesse período produziu 

algumas obras no gênero paisagem, contudo elas são secundárias no conjunto 

da obra, sem desmerecer a qualidade de muitos quadros com essa temática. 

Ele utilizou a paisagem como um complemento às composições com variados 

temas, desde retratos a telas com  temática social ou histórica.  As obras 

dedicadas somente a paisagens são em menor número. Dentre elas ressaltam 

as paisagens rurais com fortes acentos memorialísticos, lembranças da 

meninice do pintor no interior paulista e também algumas telas documentam os 

lugares percorridos pelo pintor já na fase adulta.  Há telas que são produto da 

observação visual vivida, que mantém elementos de verismo com o cenário 

representado e outras, produto da memória e da fabulação que permite ao 

pintor uma criação mais livre das amarras que prende o artista à realidade 

representada. 

Escolhemos três obras representativas do percurso de Portinari que 

nos assinalam momentos diferentes de sua produção. A primeira uma tela de 

1952, uma paisagem de Petrópolis, com as características de suas obras dos 

anos 50, pelo tratamento da cor, e por uma certa geometrização de formas. 

Com o predomínio do verde e do azul em diferentes tons, destacando o terreno 

lavrado do morro em listras, algumas curvas, assinalando o terreno trabalhado 
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contornado pelo mato que sobe o morro até o limite da linha alta do horizonte, 

encimado pelo céu azul claro com nuvens que sugerem o movimento. Na parte 

inferior da tela temos uma composição mais variada com casario e com a 

presença de bananeiras, também em tratamento geometrizado. A paleta é 

completada pelo uso do amarelo e de tons de ocre que pintam os telhados. É 

nítida a contraposição entre parte da natureza trabalhada e da presença de 

moradias ao pé do morro com a mata virgem que circunda o terreno 

trabalhado. Ainda temos a predominância de uma natureza exuberante que 

quase envolve as construções na parte inferior da tela. O contraste entre 

trabalho e natureza é o tema dominante do quadro, dando ênfase a essa 

contraposição muito presente nas obras de Portinari. Esse tema se fez 

presente na pintura brasileira desde o começo do século XIX e adentra o XX 

com muita freqüência, sendo um assunto recorrente até os anos 60, quando a 

industrialização se faz notar com mais intensidade e a vitoria da abstração 

confirma o surgimento de um Brasil urbano e industrial. 

Deixando essa paisagem testemunho, vamos nos deparar com uma 

paisagem memória reportando a infância do pintor, chamada Paisagem de 

Brodósqui de 1940, que se filia a série de quadros que Portinari realizou tendo 

como tema sua cidade natal e seus arredores, a presença dos trabalhadores e 

dos retirantes e das brincadeiras infantis, entre elas o futebol. Essa paisagem 

sugere uma aproximação com a pintura metafísica pela maneira em que é 

tratado o espaço e as figuras e a posição delas nesse espaço.  A linha do 

horizonte é alta, encimada por um céu amarelado que tanto pode ser o 

amanhecer como o anoitecer. O chão é todo uniforme e de uma cor ocre terra 

sobre o qual se distribuem as figuras, numa escala em que as maiores estão 

no primeiro plano e à medida que a vista vai entrando para o fundo do quadro 

elas diminuem. As figuras são distribuídas pelo espaço criando ritmos de 

movimento, estando elas próprias em movimento, sendo que a maior parte 

delas carrega trouxas nas cabeças ou lenha. A posição dessas figuras se dá 

por um ordenamento em diagonal da esquerda para a direita, acentuando a 

ilusão de profundidade. Um cachorro, dois terneiros e um cavalo montado e a 

galope reforçam a cena rural. Ao fundo direito um aglomerado de casas sugere 
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uma povoação, uma igreja está ao fundo no eixo central da tela. Duas árvores 

fazem par, ladeando a igreja e dentro do espaço ocre delimitado como o palco 

de um grande cenário. O quadro se encaixa na tradição do cubo cenográfico 

renascentista, envolto por uma atmosfera fantástica que nos lembra a pintura 

metafísica de um De Chirico. Não falta uma caveira de boi e a indefectível arca 

no primeiro plano, repositório de todas as lembranças do pintor. Outro 

elemento curioso é a presença quase exclusiva de figuras negras, com 

destaque para as três maiores no primeiro plano.  São trabalhadores se 

dirigindo para suas tarefas e o ondular das roupas atesta a presença do vento 

que reforça o movimento das personagens. A tela é um resumo do mundo rural 

visto por Portinari, compondo os personagens e os objetos de sua infância. 

Paisagem fixada na lembrança e rememorada pelo pintor como uma síntese de 

seu mundo infantil numa tela de forte expressão. 

A terceira tela é do final de sua vida e trás a marca da forte influência 

abstrata que Portinari tentou absorver e conciliar com uma sua visão ainda 

figurativa do mundo. A tela Industrialização do Brasil de 1960, painel de 

madeira, feito para decorar a sede de um banco, é um testemunho das 

mudanças da paisagem brasileira entre os anos 40 e 60. 

O quadro é composto por linhas verticais, num painel colocado 

também na vertical. É a verticalização das formas que sugerem edifícios atrás 

de duas chaminés que atestam a urbanização e a presença da indústria. Um 

verdadeiro mosaico de cores é distribuído pelas linhas verticais do secundo 

plano, e no primeiro, logo atrás das chaminés temos linhas horizontais que 

estabilizam a composição. As linhas verticais são complementadas por 

diagonais que traçam o perfil dos altos edifícios sugeridos colocados num 

segundo plano. É o uso da geometrização que acentua o abstrato da 

composição, criando uma estrutura em forma de grade que arma toda obra. 

Esse novo mundo é construído de cimento e ferro e nele não cabe a presença 

da natureza. A efusão de cores nos dá uma nota positiva desse novo mundo e 

elas cantam para o espectador em altos tons. A composição lembra a série de 

quadros inspirados nas peças de Bach, tocatas e fugas, feitos por Frantizek 

Kupka no início do século XX. 
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Essas três obras de Portinari nos dão uma visão não só da evolução 

do estilo do pintor com características bem marcadas em cada etapa, como 

são de alguma maneira testemunho das mudanças que o país sofreu no curto 

espaço de 30 anos, período em que Portinari realizou sua imensa e variada 

obra. 

José Pancetti se celebrizou por suas marinhas de linhas econômicas e 

essenciais produto de longa experimentação e intenso trabalho que o artista 

desenvolveu ao longo de sua carreira. Inicia seus estudos ainda muito cedo na 

marinha de guerra a qual estava vinculado, passando a fazer parte do grupo de 

pintores de convés, realiza alguns cursos com noções básicas de cores e suas 

combinações, mas foi somente quando ingressa no Núcleo Bernardelli em 

1933, que passa ter contato com uma arte de elaborado metier e lá conhece 

entre outros seu professor Bruno Lechowski, bom paisagista e marinhista que o 

orienta nos novos caminhos. Foi só a partir daí que Pancetti sedimenta e 

realiza um conjunto apreciável de pinturas que o prepararam para o período de 

amadurecimento que ocorre após a premiação que obteve no Salão Nacional 

de Belas Artes, divisão moderna em 1941. 

A obtenção desse prêmio significou o reconhecimento público e o 

desabrochar de sua arte plena de paisagista. A trajetória do pintor não foi linear 

e ascendente como se quer imaginar ao se tomar o conjunto das obras numa 

mirada panorâmica. Nessa trajetória ocorreram momentos de dúvida e titubeio 

como a critica já apontou. Problemas na conservação e manutenção das telas 

que o próprio artista montava sem muitas vezes, ter os cuidados requeridos 

para uma boa conservação pelos tempos a frente, prejudicavam a durabilidade 

das obras. Também o uso do dorso dos quadros para outros esboços e 

anotações, que hoje nos servem como um diário de trabalho do pintor, podiam 

causar danos nas telas. Isso nos diz da pressa que tinha Pancetti em fazer 

suas pinturas e sua relativa pouca preocupação com os estágios preparatórios 

do ato de pintar. Mas esses percalços não chegam a prejudicar a qualidade 

dos trabalhos que nos legou. 
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Dentro do conjunto da obra podemos destacar alguns momentos que 

marcaram a  trajetória da obra na busca de uma depuração e simplificação. 

Escolhemos três telas que exemplificariam esse percurso. A primeira uma cena 

urbana de 1936, intitulada Ladeira de Santana. A cena é tomada do alto e em 

diagonal mostrando um conjunto de casas modestas, cujos telhados quase 

fecham o horizonte, restando um céu ocre parecendo nublado.  Os telhados em 

marrom se sucedem com formas escalonadas geometrizando fortemente a 

composição. A casa em primeiro plano num amarelo ocre e colocada em 

diagonal, o que movimenta a cena e é complementada pela presença de um 

pátio com roupas estendidas em tom azul, dando leveza e movimento num 

conjunto de formas e cores em baixo tom. Se percebe também a presença de 

copas de árvores num verde escuro entre as roupas e os telhados das casas. 

Isso faz o quadro respirar e acentua um certo movimento entre as formas 

geometrizadas. Esse ambiente fechado retrata uma topografia acidentada e de 

arquitetura modesta de um bairro também modesto no Rio de Janeiro. A 

geometrização e o jogo de volumes encerra o espaço numa cena de um lugar 

fechado e pobre. É como se a disposição das formas colaborasse para a 

sensação de enclausuramento do espaço físico e social. Contudo há presença 

de vida na porta entreaberta e nas roupas estendidas no varal, suavizando a 

aspereza do lugar. Cena pouco comum na obra pancettiana, que preferiu 

sempre os largos horizontes do mar. Essa obra serve de contraponto a quase 

toda a produção de paisagens do pintor. 

As obras de paisagem pintadas após os anos quarenta serão 

predominantemente cenas do mar. E com elas Pancetti atinge o tipo 

característico de sua arte e pelo qual será reconhecido e valorizado. A tela 

Marinha, Itanhaém, SP, 1945 é um exemplar dessa produção de sua fase 

madura iniciada em torno de 1940 e que se estendeu até sua morte em 1958. 

Nela o pintor já trabalha com amplas superfícies de cor que estruturam o 

quadro e produzem a visão em profundidade. As duas áreas de cor, a bege da 

areia da praia e a verde azulada do mar, compõem a cena em duas grandes 

áreas de cor que dão a forma básica do próprio quadro. A linha do horizonte é 

alta com o céu azulado e em tons bege que rebatem o da areia da praia e o da 



1934 
 
 

 

 

outra margem do que seria esse rio que desemboca no mar. No primeiro plano 

na areia da praia repousa uma canoa em preto e ocre que acentua a 

composição em diagonal apontando a direção do olhar. No canto superior 

esquerdo do quadro a linha da areia é quebrada num zigue-zague, num plano 

estendido onde o pintor coloca pequenas figuras humanas e um também 

pequeno barco de pesca, reforçando a ilusão de profundidade. Com poucos 

elementos plásticos Pancetti chega a uma solução econômica e sintética 

criando uma imagem entre a representação ilusionística mínima e a quase 

abstração de suas faixas de cor. Essa figuração mínima caracterizou suas telas 

até fim de sua vida. Os quadros são uma indicação do lugar que eles nomeiam 

e ao mesmo tempo adquirem uma universalidade formal que os aproxima de 

um esquema abstrato.  É uma figuração essencial e redutora aos elementos 

básicos da cena atingindo uma simplificação refinada pelo uso das cores. Essa 

redução ao essencial cria tipos plásticos que se aplicam a diversos cenários, 

sem contudo, inibir as particularidades de cada paisagem. 

A terceira obra a ser analisada é uma marinha, Praia de Itapuã, Bahia, 

1956, onde estão presentes três elementos apenas que compõem a cena: 

areia, pedras e o mar. Com esses elementos básicos o pintor nos dá um 

quadro sintético do tema, organizado em três faixas horizontais de cor que vão 

desde a inferior em bege amarelado, a verde do mar e a menor delas a azul do 

céu, complementadas pelas pedras em marrom e pela presença de uma tenda 

em cinza. As pedras tem a função de dividirem a zona da praia com a do mar e 

de criarem um volume que se contrapõem a planimetria das faixas de cor. 

Pequenas faixas brancas no mar verde sugerem o movimento das águas. Uma 

tenda em formato piramidal colocada em diagonal na areia reforça a posição 

dos volumes de pedras todos colocados a direita da composição. Volume e 

planimetria das cores dão o dialogo formal entre superfície e profundidade. 

Novamente o pintor joga com a redução das formas a traços essenciais 

enfatizando o puro gozo visual que ele pode proporcionar. Na cor reina o verde 

pancetti, tal com foi chamado pela crítica de seu tempo, talvez lembrando o 

famoso verde veronese. As cores em Pancetti sempre tiveram um certo tom 

surdo, só rompido pela série da Lagoa do Abaeté com suas lavadeiras e 
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roupas pintadas em cores vivas e puras. Mesmo assim os verdes, os azuis e 

beges tem uma luminosidade que impedem uma pintura escura. 

A arte de Pancetti qualificou nossa pintura, principalmente a de 

marinha, meio órfã desde Castagneto. É ele que dá uma roupagem moderna 

ao tema e paradigmática como forma no gênero, criando uma pintura que se 

ainda era figurativa já muito se aproximava do abstrato. E suas obras passaram 

ser vistas com a representação do nosso mar e costa, símbolos de um Brasil 

tropical e amável. 

Guignard se notabilizou por suas paisagens imaginantes, 

principalmente do período em que viveu em Ouro Preto, mesmo antes disso foi 

exímio captador das cenas e paisagens do interior da região sudeste, fixando 

festas populares com as de São João ou as juninas. Das paisagens do Rio em 

particular das cenas que captou no Jardim Botânico às do Jardim Público de 

Belo Horizonte já percebemos um cuidado com o uso da cor, nuançada com 

tons fortes, mas diluídos que acentuam a transparência das imagens. Há em 

toda sua obra um tom intimista mesmo quando trata de paisagens de ampla 

abrangência. Entre ingênuo e sofisticado a obra de Guignard se equilibra entre 

uma pintura naif e a de um Raoul Dufy, entre outras influencias que o 

cercaram. A crítica contemporânea o aproxima da arte chinesa e japonesa pela 

maneira de tratar o espaço e a cor. É na serie de obras executadas nos anos 

50 que veremos mais claramente essa semelhança apontada. 

Tomando três paisagens com a mesma temática, festa de São João, 

veremos como o pintor abordou o tema em diferentes momentos de sua 

trajetória.  Há em primeiro lugar uma unidade de tratamento que vai se 

alterando gradativamente para uma pintura mais imaterial com tintas mais 

diluídas e para uma maior homogeneidade de cores.  De uma pintura mais 

alegre de 1937, a mais melancólica de 1961, o enquadramento do espaço é o 

mesmo, com uma tomada aérea abrangendo um espaço amplo que envolve as 

montanhas e edifícios que a imaginação do pintor iam criando.  Na tela Balões 

de 1937, o pintor cria uma serie de montanhas com forma de cones que se 

sobrepõem uns aos outros, dos menores no primeiro plano aos maiores no 
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segundo, mas todos perdem peso e materialidade pelo uso de cores intensas e 

em transparência. Cores intensa e fortes ressaltam o clima de festa que a 

igreja iluminada e encimada pela bandeira nacional e mais os balões no céu 

testemunham. A colocação da igreja e dos postes de luz no canto inferior 

esquerdo, liberam o espaço restante para as montanhas e para os balões que 

flutuam no espaço. Todos os elementos são colocados num plano que ao 

mesmo tempo recuado e avançado de forma a provocar a sensação que as 

imagens flutuam e se dão todas num primeiro plano. Há uma ambigüidade 

entre plano e superfície, e desse jogo é que a tela se alimenta e tensiona o 

olhar do espectador. A festa popular é um tema recorrente nos quadros de 

Guignard a nos remeter ao tema nacional das tradições populares. O quadro 

Noite de São João de 1950, segue o mesmo esquema compositivo do anterior, 

usando da verticalidade da tela como forma estruturante da obra. A tomada é 

de mais longe, pontuado a paisagem de pequenas igrejas e casario, iluminando 

o quadro com os balões coloridos. A perspectiva se dá em planos escalonados 

e a cor tem a função de desmaterializar as montanhas e acentuando o ritmo do 

movimento do olhar de baixo para cima na tela. Nessa tela já notamos o uso 

das montanhas como ondas que se espraiam dando o movimento à pintura, 

criando a sensação de estar num mar de montanhas, muito de acordo com a 

geografia que nomeia essa região dessa maneira.  O terceiro quadro é também 

uma Noite de São João, de 1961, obra dos anos finais do pintor, que segue a 

estrutura composicional dos quadros anteriores, tanto na verticalidade do 

quadro como na disposição das imagens vistas a olho de pássaro. Desta vez o 

pintor nos dá uma paisagem marcada por um vale no centro da composição, 

por onde corre um rio, em cujas as laterais do vale, no alto dos morros que o 

ladeiam são encimadas por pequenas igrejas, indicando pequenas cidades  em 

festa e vistas numa visão ascensional  até o alto do quadro. As cores são 

diluídas lembrando aquarela ou aguada, dando uma transparência que acentua 

novamente a ambigüidade entre visão em perspectiva e o plano da tela. As 

tintas como que escorrem desmanchando os limites. Tudo é bruma e reforça 

uma visão fantástica da paisagem, aproximando essa tela como as demais de 

uma pintura onírica. Podemos perceber ao examinar essas telas uma 

progressiva dissolução das formas levando a pintura a uma radicalidade que 
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quase desmancha as imagens. Esses procedimentos acentuam o tom 

melancólico dos quadros e o de relembrança de cenas vistas e ou vividas. 

Enquanto em Pancetti temos uma reafirmação da forma e a busca de estruturá-

la pela cor, em Guignard a cor serve como elemento dissolvente das formas. 

Esse pequeno panorama da pintura de paisagem modernista, através 

de alguns de seus mais importantes artistas nos proporcionou certas 

constantes como a influência do expressionismo e do cubismo, como em Anita, 

Segall, Portinari e Tarsila, a busca de depuração da forma em Tarsila e 

Pancetti, a incorporação do decorativo e ornamental em Di Cavalcanti e 

Guignard. Todos foram em diferentes momentos e com diferentes maneiras 

envolvidos pelos movimentos modernos na pintura. E o elemento que os uniu, 

além de afinidades formais e estéticas, foi o tema do nacional tratado por todos 

em diferentes intensidades, mais forte em Di Cavalcanti, Portinari e Tarsila, de 

maneira circunstancial por Anita e Segall, e de forma mais indireta em Pancetti 

e com um lirismo intenso em Guignard. Em todos houve a busca de uma 

imagem que traduzisse uma visão da terra e do homem brasileiros. 
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