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Resumo 
 
Anotações sobre o Clube de Gravura de Porto Alegre a partir da leitura de jornais locais e 
considerando alguns textos críticos, notadamente o livro Arte para quê? de Aracy Amaral. A 
liderança de Carlos Scliar, o contexto histórico da fundação do Clube, sua dinâmica, seus 
participantes e produção artística. 
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Alguns fatores foram determinantes para a fundação do Clube de Gravura: a 

liderança e idealismo de Carlos Scliar, suas convicções políticas aliadas às de Vasco 

Prado e Danúbio Gonçalves, as experiências de Scliar na Europa e envolvimento no 

Movimento de Paz, o contato com Leopoldo Mendéz e o Taller de Gráfica Popular do 

México, as discussões nas associações latino-americanas em Paris, o interesse do 

Partido Comunista e a acolhida dos artistas locais. 

Um artista inquieto 

Carlos Scliar cedo participava dos círculos artísticos da cidade de Porto Alegre, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Com quinze anos já comparecia com trabalhos à sessão dos 

amadores do Salão da Exposição Farroupilha.  

Convocado para a Força Expedicionária Brasileira, para a frente italiana da guerra 

(1944), realiza uma exposição que pensava ser seu testamento. Mas a guerra 

estava no seu final e ele volta no ano seguinte. Traz um álbum de desenhos sobre a 

campanha militar dos brasileiros que é exposto em Porto Alegre, Rio de Janeiro e 

São Paulo, traz também marcantes impressões da guerra: 
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Isto representou não apenas um rompimento de linha em meu trabalho, 
como de repente me senti colocado diante da necessidade da vida. Em 
decorrência direta, ganham importância as coisas mais simples, e vi-me em 
contato humano com gente que não procedia de um meio intelectual como 
eu, e isso constituiu o descobrimento de um mundo novo para mim. Passei 
por todo um processo de deselitização - em que todos os pontos de vista, 
de procedência das mais heterogêneas, são igualmente dignos de 
consideração e válidos e que a comunicação com esses universos é 
igualmente fundamental. 

1
 

De retorno ao Brasil, inscreveu-se no, então legalizado, Partido Comunista e passou 

a viajar como militante por todo o Rio Grande do Sul, tornou-se Presidente da 

Associação dos Ex-Combatentes e fazia palestras sobre o fascismo. Por influência 

do casal Vieira da Silva e Arpad Szenes, artistas europeus morando 

circunstancialmente no Rio, Scliar embarca, em 1947, à Paris. Leva consigo uma 

carta de Luiz Carlos Prestes, para o secretário geral do PCF, apresentando-o como 

um companheiro do PCB que iria tentar a vida em Paris como pintor, ainda no navio 

soube que o partido fora colocado na ilegalidade. 

Em Paris, morando com Jorge Amado, sentia aumentada sua responsabilidade por 

uma arte “útil”. A indagação que mais o atormentava era “com quem quero me 

comunicar... ou seja, ter claramente em mente o público ao qual se destinava a 

imagem a ser criada... transmitir com eficácia sua mensagem”.2 

De volta ao Brasil, Scliar encontra em Danúbio, que também regressava da Europa, 

com preocupações semelhantes. 

As agremiações latino-americanas em Paris 

Em Paris, diversos núcleos de artistas latino-americanos tendiam a se formar. 

Segundo Scliar,  

tivemos necessidade de nos organizarmos para poder melhor esclarecer 
nossas propostas. Estávamos sem dúvida, vivendo um momento de 
impasse, muito grande, na arte contemporânea, quando de um lado 
aparecia o chamado realismo, um realismo socialista que Fougeron e outros 
faziam e que não nos satisfazia como resultado, mas cuja idéia achávamos 
válida. De outro lado aparecia a predominância da abstração, em particular 
uma abstração geométrica, dentro de uma nova impostação que estava 
sendo marcada pelas principais galerias de lá, naquele instante. Refiro-me 
às galerias que nos preocupavam a nós artistas jovens, que nelas 
buscávamos a possibilidade de ver trabalhos que ainda não estavam nos 
museus. E eram os trabalhos que se refletiam numa preocupação de uma 
nova linguagem, com afinidade com aquela que aspirávamos. Nossa 
preocupação naquele momento era procurar algo que marcasse um novo 
mundo onde a derrota do fascismo a nos parecia um fato consumado e 
definitivo.

3
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Em agosto 1948, Scliar, Danúbio Gonçalves e Vasco Prado participaram, entre 

inúmeros outros artistas e intelectuais, como Picasso e Léger, do Congresso Mundial 

de Intelectuais em Defesa da Paz, em Wroclaw, Polônia. 

Neste clima de Campanha da Paz formou-se a Association Latino-Américaine, onde 

realizavam discussões dos trabalhos dos artista utilizando um método praticado no 

Taller de Gráfica Popular, cujo líder, Leopoldo Méndez, participou ativamente do 

congresso impressionando muito os artistas latinos. 

A ALA promoveu exposição e lançou um álbum de litografias que foi prefaciado pela 

jovem estudante argentina Marta Traba, então com dezenove anos, que falava de 

maneira apaixonada sobre a arte latino-americana.  

Tinham planos de lançar outros álbuns de gravuras, mas não houveram novos 

sócios e vários artistas voltaram aos seus países de origem. Segundo Scliar, a 

Associação teria nascido “como um trabalho paralelo ao próprio Movimento da 

Paz”.4  

A ALA foi fechada pela polícia, logo o Centro Simon Bolívar foi criado para substituí-

la. Devido a proibição da militância política partidária, de outros países dentro do 

território francês, alguns brasileiros foram expulsos, entre eles, Jorge Amado. 

Entre os artistas e intelectuais havia uma grande preocupação política em detrimento 

das discussões de caráter estético. Um grande entusiasmo girava em torno do 

evento da arte mexicana e de grupos como o Taller de Gráfica Popular e da gravura 

chinesa que circulava em livrinhos junto aos pensamentos de Mao Tsé-Tung, 

conforme Mário Gruber: 

A Revolução Chinesa não sairia se não fosse a imprensa da revolução, que 
lidava com uma massa imensa de analfabetos, de que a China se constituía 
e a gravura chinesa desempenhou um papel revolucionário muito 
importante. Porque servia de impresso de comunicação. Num país de 
analfabetos, era uma forma de comunicação visual. 

5 

 

O Taller de Gráfica Popular 

Scliar conhecera as gravuras do artista mexicano Leopoldo Méndez na casa de 

Jorge Amado, ao encontrá-lo, junto com Vasco Prado, no Congresso de Wroclaw,  
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ficou impressionado com ele e com a atividade do Taller de Gráfica Popular, 

conversavam nos almoços e nas visitas às exposições. Esse contato foi 

determinante para a criação do Clube da Gravura. Conforme Carlos Scarinci: 

O TGP foi uma agremiação de artistas dispostos a continuar a obra 
revolucionária iniciada pelo sindicato de Pintores e Escultores (1924 à 1926) 
e da Seção de Artes Plásticas da Liga de Escritores e Artistas 
Revolucionários (LEAR), atuante entre 1933 e 1938, fruto da intensa 
agitação social produzida pela revolução mexicana, iniciada em 1910, e 
cujos principais resultados nas artes plásticas fora o movimento dos 
muralistas Orozco, Rivera e Siqueiros. A agremiação, surgida das 
dissidências no seio da LEAR, queria realizar uma obra útil, posta a serviço 
das profundas reformas sociais empreendidas especialmente durante o 
governo de Lázaro Cárdenas (1934 à 1940).

6
  

Fundado em 1937 por Leopoldo Méndez, Pablo O´Higgins, Luiz Arenal e com o 

incentivo de Siqueiros o TGP Méndez declarava-se como um centro de trabalho 

coletivo para a produção e pesquisa da pintura e gravura, visando beneficiar os 

interesses progressistas e democráticos do povo mexicano e contra o fascismo.  

Com intensa atividade, produzia cartazes, álbuns de gravuras, panfletos ilustrados, 

cartilhas de alfabetização, impressos educativos e grandes tiragens de gravuras, não 

enumeradas, que circulavam amplamente pelas cidades e campos, além de sua 

produção gráfica ser distribuída mensalmente a seus associados. Recusavam a arte 

moderna, principalmente o abstracionismo, que consideravam incompreensível às 

massas. Scarinci relata: 

Para falar a linguagem compreensível ao povo queriam recuperar a 
„Herança Artística Mexicana‟, desde os códices precortesianos, os retábulos 
religiosos populares, até a arte dos muralistas, principalmente, a de Orozco, 
mas sem esquecer a contribuição gráfica do Século XIX, onde sobressaia a 
figura (realmente impressionante), de José Guadalupe Posada.

7 

 

A gravura era preferida a outros meios dada sua capacidade reprodutiva. Utilizavam 

meios artesanais como o do linóleo pelo baixo custo e facilidade de gravação e 

impressão, mas também usavam o off-set. 

O TGP costumava fazer a discussão dos trabalhos, método mais tarde aproveitado 

na ALA. Segundo Leopoldo Méndez: 

Trabalhamos com o espírito polêmico, que foi qualidade fundamental da 
Escola Mexicana e que nos permite conhecermo-nos melhor e avançar. 
Começamos discutindo; nossa experiência era muito débil, por isso foi muito 
útil Ter começado fazendo crítica coletiva. Creio que a crítica própria de 
trabalho coletivo inibe a muitos jovens. A crítica deve ser sempre precisa e 
forte. Isto é difícil para artistas de formação individualista, que não 
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compreendem a nobreza da função da arte; encerram-se em si mesmos, 
pensando que tudo possuem; é o pior que pode lhes suceder.

8
 

Scliar e Enrico Camerini incumbiram-se de realizar uma exposição do TGP em Paris. 

Scliar troca ampla correspondência com Méndez que o coloca em contato com 

Hannes Meyer, de La Estampa Mexicana, que lhe envia um álbum com vasto 

material de gravuras. Os detalhes para a exposição são tomados no México por 

Méndez e, no início de 1950, Scliar trata da montagem da exposição com o Taller 

d´Art Politique. A exposição teria sido “filmada pelo então cineasta iniciante Alain 

Resnais”.9 

A revista Horizonte 

Ao voltar da Europa, Scliar traz uma tarefa do Partido Comunista: recolher adesões 

de artistas e intelectuais para o movimento internacional em favor da paz. Aqui 

encontrou o escultor Vasco Prado e sua esposa, a ceramista Luiza Prado, e vários 

outros intelectuais presos por estarem participando do movimento. Scliar que 

pretendia conhecer sua terra natal, Santa Maria, deixada aos sete meses de idade e 

onde faria uma palestra, foi obrigado a voltar no mesmo trem, avisado por 

companheiros do partido que a polícia o aguardava.10 

Segundo Scliar, do encontro com a poetisa Lila Rippol surgiu a idéia de criar a 

revista Horizonte, que serviria para agregar artistas e intelectuais em defesa da paz. 

Sem recursos, ele teria formado, em Porto Alegre, o Clube de Amigos da Gravura, a 

semelhança do Taller de Gráfica Popular, para subsidiar os custos da publicação.11 

Haveriam outras versões para o nascimento do Clube, seria uma decorrência do 

entusiasmado encontro de Vasco e Scliar com Leopoldo Méndez ou uma resposta a 

recomendação do PC de criação de revistas e publicações em defesa da paz e 

apoio à gravura revolucionária em países do terceiro mundo. A versão não seria 

surpreendente, visto que experiências semelhantes repetiram-se em diversos pontos 

do país como São Paulo, Recife, Santos e Rio de Janeiro e no exterior, em 

Montevidéu e Santiago do Chile. 

O primeiro número da revista data de 1951 e seu grupo diretivo inicial foi constituído 

por Scliar, Lila Rippol, Demétrio Ribeiro e Nelson de Souza. Scliar cuidava do 
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planejamento gráfico e até os cinco primeiros números a revista foi financiada pelo 

dinheiro arrecadado dos sócios do Clube de Gravura.12 

Conforme Aracy Amaral:  

A revista Horizonte movimentou toda uma época, por sua vez, através de 
debates sobre arquitetura, literatura, política, campanha da Paz, bem como 
divulgando e promovendo os eventos ligados a essa iniciativa. Os artistas 
de preocupação política tinham aí uma tribuna eficaz para a defesa de suas 
posições realistas, como no caso do enfrentamento com a Bienal de São 
Paulo, quando de sua implantação como um canal eficaz para a difusão de 

sua produção.
13

  

Segundo Scliar: “No fim do terceiro mês percebemos que a revista se bastava a si 

mesma e que aquela idéia do Clube de Gravura valia de forma independente”.14 

O Clube de Gravura 

Fundado em 1950, por Scliar e Vasco Prado, o Clube dos Amigos da Gravura, a 

exemplo do Taller de Gráfica Popular, editava uma gravura por mês para distribuição 

gratuita a seus sócios. Em pouco tempo, contava com uma centena de associados, 

na sua maioria profissionais liberais.  

Pelo Clube, foram editadas, em ordem gravuras de Vasco Prado, Carlos Alberto 

Petrucci, Carlos Scliar, Glênio Bianchetti, Carlos Mancuso, Plínio Bernhardt, 

Fortunato Oliveira, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues, Edgar Koetz, Gastão 

Hofstetter, Ailema Bianchetti e Charles Meyer. 

O Clube funcionava também como atelier sala de desenho, onde era buscada a 

disciplina e o rigor acadêmico15 e onde realizavam-se exposições didáticas. Sua 

primeira sede foi num pequeno sobrado na Avenida Farrapos, depois transferiu-se 

para uma sala no edifício Chaves Barcellos e finalmente estabeleceu-se em uma 

sala na Rua da Praia, onde funcionava também como galeria. Antes desta última 

sede o Clube dispunha de uma sala especial no Correio do Povo que era utilizada 

para amostras.  

Scliar e Vasco várias vezes lamentam sua formação excessivamente formalista. 

Reaprender a desenhar, imbuídos das rígidas doutrinas soviéticas do realismo, era a 

meta. Segundo Avatar Morais, nas sessões de modelo vivo do Clube 
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nos sentávamos num banquinho, o modelo ficava num estrado, na frente do 
modelo tinha um bastidor com uma tela quadriculada. Tínhamos que 
quadricular o papel na mesma proporção, duas horas na mesma posição, às 
vezes mais, retornando no dia seguinte. Não podíamos desenhar com lápis 
mole, porque era bonito. Sombrear, de jeito nenhum; só contrastes e lápis 

nº 4. Essas regras eram ditadas basicamente por Scliar.
16

 

Scliar, sem dúvida, desempenhava grande liderança sobre o grupo. Em discussões 

através da revista Horizonte eram comuns as críticas e autocríticas; sobre sua 

escultura Negrinho do Pastoreio, Vasco Prado declara que:  

Tendo visto o nascimento de uma nova arte realista praticada pelos artistas 
mais progressistas de nossos dias - depois de ter lido com atenção as 
discussões sobre a estética do realismo socialista realizadas pelos artistas 
da URSS - depois de nossas atuais discussões sobre arte - eu posso 
constatar, como artista que procura fazer de sua arte um instrumento de luta 
contra a opressão, que vê na arte um meio de esclarecer a consciência dos 
homens no caminho do progresso e bem estar social, posso constatar, 
repito, que aquele realismo que procurei imprimir ao „Negrinho‟, não 
corresponde às necessidades sociais dos dias que atravessamos... o mais 

importante seria representar o desejo de liberação que sente o „Negrinho‟.
17

  

Scliar, por sua vez, afirma “o que mais entrava o desenvolvimento de um artista é o 

seu desligamento da realidade. Quando isso acontece, as fórmulas procuram 

substituir a vida”.18 Danúbio, de mesma forma, declara que “o artista será um 

formalista em arte ou fará uma arte utilitária à sociedade em que o artista vive, posto 

que, se ele sabe para que trabalha, estão será lógico venha a superar o 

formalismo”.19  

Com estas ideias partem para o interior, em fazendas da região de Bagé, 

pretendendo fazer um levantamento da vida e costumes da vida de estância. 

Segundo Glauco Rodrigues:  

Tínhamos como projeto o trabalho interligado e a crítica mutuamente 
exercida, de modo a por em prática a nossa consciência de que só 
documentando o real, com a mais exigente fidelidade, estaríamos 
cumprindo com o dever de todo o artista, que é o de servir. De certa forma, 
aprendemos autodidaticamente a tradição clássica do desenho para 
podermos manter a fidelidade na captação dos tipos, costumes e paisagens 
de nossa terra comum. De Porto Alegre, partimos para o interior, nessa 
busca do específico gaúcho. Quanto mais particular, mais universal, quanto 
mais gaúcho, mais brasileiro.20 

Segundo Avatar Morais, as atividades do grupo e sua difusão tornava-se possível 

pela utilização da “estrutura do Partido Comunista Internacional... O clube era uma 

conseqüência da existência do PC... sua organização, funcionamento, 

operacionalidade se devia a organização do PC”. Avatar ainda comenta que, apesar 
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dessa estreita ligação com o PCB, o clube não sofria influência direta nem recebia 

dinheiro deste, muito antes pelo contrário, contribuía com a venda de uma ou outra 

gravura. Porém, grandes eventos eram considerados nas células políticas antes de 

serem operacionalizados pelo clube. “Podia ocorrer... do partido estar empenhado, 

por exemplo, em angariar assinaturas para o apelo de Estocolmo e pedir que o 

Clube colaborasse com uma gravura que divulgasse a campanha.”21 

A influência do partido é perceptível por ocasião da 1ª Bienal Internacional de São 

Paulo (1951); mesmo tendo Matarazzo Sobrinho visitado Porto Alegre e solicitado o 

apoio do meio artístico, frisando que esse evento pretendia mostrar uma panorama 

da arte moderna, sendo aberta a todas as tendências, Scliar recomenda aos artistas 

não enviarem trabalhos, pois seriam cortados. Segundo Vasco Prado, “houve um 

repúdio geral à Bienal por parte do Partido.”22 Apesar disso, nos lembra Aracy 

Amaral, “Portinari participou, como convidado. Daí a contradição a gerar 

ressentimentos - por que um poderia e os outros não?”23 Vasco confirma: 

Na verdade enviei trabalhos e depois retirei o envio ao saber que o Partido 
ordenara que não participasse. Àquela época, as ordens vinham de cima e 
não havia maior atenção para os intelectuais ou artistas que eram militantes. 
Na verdade, existíamos dentro da organização partidária mas sentíamos 
que não éramos importantes...

24
 

 
 

Mesmo assim, Vasco Prado adere ao discurso contra a Bienal, “os propósitos deste 

certame... é exaltar as manifestações cosmopolitas e antinacionais do 

abstracionismo”, consistindo “num movimento decadente que procura desfigurar e 

negar as melhores realizações de nossos artistas”.25  

Danúbio também manifesta sua oposição: 

No Rio Grande do Sul, assim como provavelmente em outros estados 
brasileiros, estão surgindo grupos que lutam pela defesa de nossas 
tradições culturais. Por isso, comparecermos à Bienal de São Paulo seria 
misturarmo-nos na lavagem despersonalizante da pintura abstrata, que se 
desliga completamente das fontes populares e se alimenta do formalismo 
que os burgueses e seus teóricos apoiam no sentido de justificar as piores 
expressões da decadência: os pessimistas suicidas, os sorvedores de 
entorpecentes, que por luxo pegam nos pincéis sem o mínimo de respeito 
aos grandiosos ensinamentos teóricos do artesão clássico».

26
 

 

Para Scliar:  

Não é por acaso que, no instante em que os mais conseqüentes artistas e 
intelectuais do mundo inteiro buscam na vida e na luta de seus povos os 
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temas para as suas obras, exatamente então, organizam-se mostras e 
manifestações do que á de mais decadente em nossos dias.

27
  

No mesmo artigo Glênio Biachetti comenta a má influência da Bienal aos jovens 

artistas por apresentar “uma estética que desliga da vida”. Para Danúbio, nesta 

briga, “foi grande a resistência ao nosso trabalho em termos ideológicos. A 

linguagem plástica estava voltada para o concretismo e nós pretendíamos 

exatamente o oposto: o realismo quase documental”. 28 

Neste contexto, em 1952, no prefácio do Álbum Gravuras Gaúchas, que reunia o 

conjunto de obras ganhador do Prêmio Nacional da Paz Pablo Picasso, Jorge 

Amado assim se manifesta:  

Os gravadores gaúchos, reunidos nos Clubes de Gravura de Porto Alegre e 
Bagé, destacam-se, em meio às ridículas e pobres exaltações modernistas, 
abstracionistas, surrealistas e outras aberrações, provando, mais uma vez 
que a arte para ser válida deve refletir os problemas e anseios do povo. 
Verdade tão verdadeira que não mereceria sequer discussão se não fosse a 
ânsia de um mundo e uma gente agonizante em negá-la em tentar reduzir a 
arte a alguma coisa fora da realidade, de todo o meio ambiente, de toda a 
dramática vida do nosso povo, de toda a ampla perspectiva nascida da luta 
em que ele se empenha para sair da miséria e do obscurantismo... As 
gravuras reunidas neste álbum valem como uma tomada de posição contra 
a decadência da arte, o cosmopolitismo, a imitação servil de uma pseudo-
arte, o formalismo sem conteúdo, contra uma arte desligada da vida, do 
homem e do futuro.

 29
 

 
 

De 1951 à 1954, foram realizadas inúmeras exposições. Em outubro de 1954, por 

ocasião da exposição dos clubes de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Recife, declaram no catálogo, entre as finalidades da fundação do clube: “Unir e 

agremiar artistas, proporcionando material e aulas a todos os que queiram gravar”30. 

Mas, de acordo com Avatar, “só funcionava como sala de desenho. Tinha sessões 

de modelo vivo”31. Há registro do curso de Gravura em Metal, ministrado em 1955 

pelo, já então reconhecido artista, Iberê Camargo.  

A exposição Por uma arte nacional!, realizada no Parque Farroupilha, em 25 de 

setembro de 1955, marcou o fim do Clube de Gravura. Nela, foram distribuídos 

folhetos com os nomes dos trabalhos e artistas participantes para que o público 

votasse nas obras que mais apreciasse. Para Avatar Morais “a idéia foi caricatural”, 

apesar da intenção de uma aproximação com o povo, as pessoas entravam no 

pavilhão da exposição assim como entrariam em qualquer evento grátis num 

Domingo de tarde no parque, votavam pois: “por que não participar?” Sempre se 
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forma algum juízo sobre algo figurativo. E quanto à idéia de gravura, teria ficado algo 

como “tem uma coisa aí no mundo dos ricos que se chama gravura.” 32  

Algumas considerações  

Segundo Aracy Amaral, “as contradições entre fazer uma arte que fosse uma 

resposta a uma necessidade vital de expressão e fazer uma arte utilitária, não 

deixaram de pontilhar a trajetória de Scliar”.33 Nesta ânsia por uma arte utilitária, 

Scliar, como líder do grupo, procura difundir o que acredita ser necessário aos 

jovens gravadores sulinos: uma rigorosa disciplina acadêmica. Avatar Morais declara 

ter precisado de muitos anos para se recuperar das sequelas dos métodos do Clube. 

Francisco Stockinger reitera: 

Em conseqüência da rígida orientação, ocorreria, de fato, a perda, para 
sempre, da espontaneidade, nos artistas que fizeram parte do grupo do 
Clube de Gravura... A criação de certos cacoetes, que permaneceram para 
sempre, se nota em Glênio, Danúbio e Glauco. Ou seja, permaneceu o 
constrangimento posterior, uma certa auto-censura.

34
 

 

E, se em muitos aspectos o Clube procurou se assemelhar ao Taller de Gráfica 

Popular, em vários pontos fundamentais diferiu radicalmente, como nos coloca 

Scarinci: “As condições políticas da revolução mexicana em nada se assemelhavam 

às de um país recém saído da ditadura de Vargas e ainda indefinido quanto ao seu 

futuro social”. Enquanto o Taller buscava resgatar sua “herança cultural”, no Brasil 

a definição de uma cultura nacional e popular continha problemas e opções 
ideológicas indeclináveis. O Clube de Gravura ... deu o problema por 
resolvido, utilizando o „realismo socialista‟ como solução universal. Assim, 
se, por um lado, combateu com certa dose de razão as importações da 
Bienal paulista, por outro não deixou também de importar resoluções 
prontas para um problema que nem chegou a equacionar. Condenando, na 
sua pressa combativa e autoritária, o Modernismo como um todo, 
desconheceu as proposições de Mário de Andrade, principalmente as 
relativas à necessidade da livre pesquisa estética, mal se dando conta de 
que uma tradição artística nacional passa, primeiro, pelos seus artistas, 
cujas soluções para os problemas estéticos são tão determinantes quanto 
as soluções políticas para o estado da „consciência nacional‟ para o sistema 
que se quer montar, muito mais do que a simples eleição de temáticas 
assumidas dogmaticamente como progressistas.  
 

Scarinci comenta ainda que os artistas sulinos ligados ao realismo social, naquele 

momento “esqueciam que uma arte autenticamente nacional tem que aceitar os 

desafios e o diálogo com as correntes artísticas internacionais sob pena de ficar 

falando no vazio”, o que teria acontecido “com o chamado „realismo socialista‟ no 

mundo inteiro.”35 
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Mas, dessa rigidez acadêmica e desse esforço em documentar a vida rural no Rio 

Grande do Sul, deixou como herança uma prática sistemática e contínua. De acordo 

com Scliar, “tínhamos consciência de que estávamos afiando nossos instrumentos 

de trabalho... Não sabíamos nos encontrar sem discutir sobre nosso trabalho 

individual. Foi uma rotina de trabalho que o Clube nos deu como forma de 

disciplina”. 36 

No entanto, para Vasco Prado: “O realismo socialista... era moda, e... nesta ânsia da 

descoberta das coisas tenhamos nos perdido um pouco, aplicando mal os seus 

princípios.” Scarinci ressalta: Não se pode... deixar de estranhar, dada a linha 

ideológica do grupo, a falta de qualquer perspectiva sociológica capaz de penetrar 

nos conflitos e dramas de classe do homem do campo, a não ser na obra... de 

Danúbio Gonçalves”.38  

Com forte militância, as gravuras produzidas pelos integrantes do Clube 

efetivamente divulgaram o movimento em favor da paz e documentaram temas 

folclóricos e urbanos, mas poucas gravuras além da série Xarqueadas, de Danúbio 

Gonçalves, escaparam à interpretação do gaúcho de forma idealista.  

Segundo Mário Gruber, falavam “sobre o povo com uma visão pequeno-burguesa, 

do senhor de senzala que vê da varanda o povo - de maneira magnânima e 

filantrópica”.39
 Na maioria das produções o Clube, o gaúcho aparece mitificado e sem 

drama social. Décio Freitas nos coloca os riscos de uma visão idílica do gaúcho:  

Ao invés de se empenhar na conquista do futuro, refugiou-se no passado, 
idealizando-o como uma perdida idade de ouro em que todos eram livres e 
felizes. Percebendo as vantagens do mito, as novas elites urbanas dele se 
apropriaram e o promovem através de seus aparelhos ideológicos, o 
folclore, a literatura, a historiografia, a poesia. Desta forma embevecidos na 
contemplação e recordação de um passado mítico, os homens se 
conformam com o presente, e deixaram de sonhar com o futuro.

40
 

 

Para Sergius Gonzaga o “clima saudosista” sedimenta-se “como uma tática dos 

dominadores: sua adoção pelos dominados pressupunha o expurgo de toda e 

qualquer violência. A restauração de um hipotético paraíso perdido se daria”, cria-se 

“um saudosismo benigno, não-virulento.”41  
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O Clube teria focado a problemática de uma arte nacional, embora, conforme Avatar, 

não fosse “colocada a questão nacional e sim a oposição à arte cosmopolita. 

Pregava uma arte socialista, não colonialista e fazia oposição ao bienalismo. O que 

havia era uma certa valorização da temática regionalista”. Avatar ainda arrisca: 

“Acho que o Clube... Marcou porque foi uma experiência forte, concentrada no 

tempo... sobreviveu artisticamente pela sua „institucionalização‟, ou seja, tinha sede 

e nome para permanecer na lembrança.”42  

Parece-nos que a contribuição maior do Clube foi a difusão da gravura, 

possibilitando intercâmbio com outros centros do país e exterior, ampliando o círculo 

de apreciadores e iniciando um mercado, antes inexistente, para os gravadores. 

Danúbio Gonçalves nos lembra que através das premiações que seus participantes 

receberam, a gravura solidificou-se no estado: 

Ela não existia antes no Rio Grande do Sul. Fomos nós os introdutores 
dessa técnica, fazendo obras acessíveis pela grande tiragem... Esse 
sistema de associados abriu e garantiu um mercado estável para nossa 
produção da época, quando a arte múltipla tentava se firmar no estado.

43
 

 

Segundo Aracy Amaral, o Clube seria um dos responsáveis pela importância da 

gravura no Rio Grande do Sul “constatável até nos nossos dias”, tendo constituído-

se “como pólo irradiador das virtudes da imagem reprodutível”, divulgando “as 

estampas brasileiras fieis à preocupação de um determinado tempo, a partir de um 

ponto de vista específico durante cerca de cinco anos.”44  
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