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RESUMO 
 
A primeira metade do século XX compõe um capítulo especial sobre a arte decorativa 
brasileira. É um período marcado por uma voga nacionalista de ampla repercussão. Os 
artistas Eliseu Visconti e Theodoro Braga foram um dos mais expressivos exemplos desse 
intento. Eles abriram o caminho para a manifestação do primitivismo na arte brasileira da 
ornamentação nos primeiros anos do século XX. No Brasil, o debate moderno sobre o 
ornamento estendeu-se até o final da década de 1940 com uma proposta de nacionalização 
da arte brasileira por meio da arte decorativa. Dessa maneira, acreditamos que esse estudo 
seja indispensável para compreender o desenvolvimento do modernismo brasileiro e suas 
incursões na formulação da identidade do país. 
 
Palavras-chave: Eliseu Visconti (1866-1944); Theodoro Braga (1872-1953); Carlos Hadler 
(1885-1945); Arte Decorativa; Primitivismo. 
 
 
ABSTRACT 
The first half of the twentieth century composes a special chapter for Brazilian decorative art. 
It is a period strongly marked by a nationalistic fashion of ample repercussion. The artists 
Eliseu Visconti (1866-1944) and Theodoro Braga (1872-1953) were one of the most 
expressive examples of this intent. They opened the way for the manifestation of primitivism 
in the Brazilian art of ornamentation in the early years of the twentieth century. In Brazil, the 
modern debate on the ornament extended until the end of 1940s with a proposal for the 
nationalization of Brazilian art through decorative art. Thus, we believe that this study is 
essential to understand the development of Brazilian modernism and its incursions in 
formulating the country's identity. 
 
Key words: Eliseu Visconti (1866-1944); Theodoro Braga (1872-1953); Carlos Hadler (1885-
1945); Decorative art; Primitivism. 
 
 
 
No despontar do século XX, em 1901, o artista Eliseu Visconti (1866-1944) 

apresentou na ENBA sua primeira exposição individual. Nesta, figuraram sessenta 

quadros e vinte e oito trabalhos de arte decorativa aplicada à indústria. Em 1903, 

levou para São Paulo a maioria das obras expostas no Rio. Nesse mesmo ano a 

fábrica Américo Ludolf confeccionou cerâmicas com elementos da flora brasileira a 

partir dos seus projetos1. Sob a influência de Eugéne Grasset (1845-1917), seu 

professor na École Guérin em de Paris, Visconti trouxe para o Brasil uma produção 

de inspiração art nouveau realizada ao mesmo tempo em que o estilo atingia o auge 

na Europa. Seu interesse para com a arte decorativa se estendeu do período 

parisiense até o ano de 1936, quando finalizou suas atividades junto ao curso de 
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artes decorativas na Escola Politécnica no Rio de Janeiro2. Embora sua obra de arte 

decorativa aplicada à indústria tenha sido revisitada em algumas ocasiões3, muito 

ainda há por se fazer nesse sentido.  

Assim como Visconti, muitos outros artistas trabalharam na execução de projetos e 

de objetos inspirados nos temas nacionais, na certeza de que este era o único 

caminho para se fundar um estilo genuinamente brasileiro. Artistas como Theodoro 

Braga (1872-1953) Manuel Pastana (1888-?), Correia Dias (1893-1935), Carlos 

Hadler (1885-1945), entre outros, inspiraram-se na fauna, na flora, na mitologia e 

nos motivos ornamentais da cerâmica indígena brasileira para desenvolverem uma 

obra impregnada de formas e cores do Brasil. 

Assim como a arte decorativa, a arte moderna brasileira adotou as temáticas 

nacionais. A distância entre as artes maiores e as artes menores4 dificultou um olhar 

mais atento da historiografia para com a arte decorativa, deixando à margem uma 

produção intelectual e artística resistente ao desamparo provindo de diversos 

setores, como o da indústria e do próprio sistema de ensino, priorizando assim a 

arquitetura, a escultura e a pintura. Esse fato deveu-se ao desprezo exercido 

durante séculos em relação ao artesanato. Embora o debate moderno sobre o 

ornamento, assim como a reabilitação do artista-artesão, tenha sido conduzido na 

Europa a partir da segunda metade do século XIX – por artistas como John Ruskin 

(1819-1900) e William Morris (1834-1894) – no Brasil foi impulsionado nos primeiros 

anos do século XX com a contribuição artística de Eliseu Visconti e Theodoro 

Braga5.  

Na certeza de que o estudo sobre as artes decorativas são essencialmente 

importantes para uma compreensão do desenvolvimento do modernismo brasileiro, 

este texto pretende ampliar o debate acerca de um assunto que há pouco tempo 

vem sendo tomado como tema de pesquisa. Há uma coerência e constância nas 

reivindicações feitas pela arte decorativa na primeira metade do século XX, 

empreendidas ao mesmo tempo pelos grandes nomes da arte moderna brasileira. 

Nesse período, intelectuais e artistas deixaram suas considerações em inúmeros 

periódicos e repertórios ornamentais que necessitam ser identificados para que se 

possa desenvolver uma leitura mais aprofundada sobre o tema. 

Theodoro Braga e a Obra de Nacionalização da Arte Brasileira (1905-1942) 
A arte decorativa brasileira, que despontava nos primeiros anos do século XX, 

incorporou de maneira particular a questão nacional. Na primeira metade do século 
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emitirá valores de um estado ideal para a arte brasileira, que não se encontrava no 

presente: estava localizada no passado, na natureza exuberante, na mitologia e na 

arte indígena. Essas temáticas permearam o sonho utópico da produção do art 

nouveau e do art déco brasileiros, o da busca por um estilo genuinamente nacional. 

Embora a flora brasileira já tenha sido utilizada como elemento ornamental no 

período colonial6, será considerado para esse estudo o período entre 1901 e 1949, 

quando a arte decorativa brasileira ampliou significativamente o enaltecimento do 

espírito nacionalista vigente. Para essa abordagem foram tomadas como referências 

a exposição de Eliseu Visconti na ENBA, ocorrida em 1901, e a publicação do texto 

“As orquidáceas como elementos das artes decorativas” por Frederico Carlos 

Hoehne (1882-1959) em 19497. 

Dentre as características do período, o primitivismo se fez presente e entusiasmou 

gerações de artistas modernos. Estes criaram uma imagem ideal do primitivo, 

retiraram-na em grande parte da imaginação, numa reinterpretação sempre vivaz 

das cores e dos seus inúmeros motivos. Nesse estudo consideraremos como 

elementos primitivistas as manifestações artísticas dos povos indígenas pré e pós-

cabralinos, a flora, a fauna e a mitologia. Nesse contexto, podemos incluir também a 

arte popular, que foi divulgada por Mário de Andrade em seus textos críticos para o 

Diário Nacional, como motivos a serem considerados pelo artista decorador: as 

rendas do nordeste, os trabalhos em fibras, as plumas e a cerâmica popular8. 

Um bom exemplo para que se possa entender a arte decorativa do período – que se 

estende do art nouveau ao art déco – é a produção do artista paraense Theodoro 

Braga. Para ele a arte e o ensino não poderiam ser tratados separadamente, era a 

face da mesma moeda. Apenas conciliando as duas questões é que se poderia 

vislumbrar a instauração de uma arte legitimamente nacional, distanciando-se da 

cópia de padrões estrangeiros, hábito considerado pernicioso para a arte brasileira. 

Ao longo da sua vida o artista paraense produziu uma obra literária importante que 

discorria sobre a arte decorativa e o seu ensino no Brasil. Embora tenha se dedicado 

amplamente às questões sobre o ensino do desenho em instituições regulares de 

ensino, no final da década de 1920 e início da década de 1930, fundou a Escola 

Brasileira de Arte, cujo objetivo era o de ensinar arte para crianças e adolescentes 

entre oito e quatorze anos. Era então inaugurado “o fenômeno da arte como 

atividade extracurricular”.9 Para Braga era de fundamental importância a inclusão 

dos temas essencialmente nacionais no âmbito escolar para o ensino do desenho, o 
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que ocorreu na Escola Brasileira de Arte e nos institutos profissionais que 

absorveram seus ideais. 

Theodoro Braga elencou suas próprias referências bibliográficas no livro Artistas 

pintores no Brasil, de 1942.10 Nessa obra o autor insere as tanto referências 

bibliográficas editadas quanto as inéditas, dentre as quais, um conjunto de 

manuscritos inéditos, realizados entre os anos de 1905 a 1942, reunidos sob o título 

Obra de Nacionalização da Arte Brasileira. O objetivo desse segmento era o de 

compor uma série didática, voltada ao ensino da arte. Está dividido em quatro 

seções: 
1ª Série – Arte Decorativa – Inspirada na Flora, na Fauna e nos Motivos de 
Cerâmica dos Indígenas Brasileiros (Adquirida pela Municipalidade de São 
Paulo) – 1905-1914. 
2ª Série – Lição de Cousas – Mapas murais para Escolas: A Borracha 
(Hevea Brasiliensis), sua colheita, preparo, beneficiamento, indústria e 
produtos – Pará, 1910. 
- A Castanha (Bertholetia Excelsa), idem, idem. 
- O Café (Coffea Arabica), idem, idem. 
- O Cacau (Theobroma cacao), idem, idem. 
3ª Série – Contos para Crianças – Ilustrados: O Curupira, A Yara, O Sacy-
Pererê, O Yarapurú, O Paraiauara, A Pororoca, etc. – Pará, 1911. 
4ª Série – A Cerâmica Decorada dos Indígenas – Album de sugestões 
inspiradas nos motivos ornamentais, desenhados na cerâmica dos 
brasilíncolas que habitavam a foz do grande rio das Amazonas, em Marajó 
e Cunaní – 1907-194211. 
 

Esses apontamentos indicam que temas tão caros à arte moderna brasileira, 

adotados em larga escala a partir dos anos de 1920, já faziam parte do repertório 

pesquisado por Theodoro Braga nos primeiros anos do século XX. Podemos 

considerar, a partir dessa obra inédita, algumas datas importantes para o estudo do 

primitivismo na arte brasileira: que o artista paraense se dedicou à arte decorativa 

inspirada na flora e na fauna brasileiras a partir de 1905; que pelo menos desde 

1907 já desenvolvia a pesquisa da cerâmica dos indígenas; e que em 1911 redigiu e 

ilustrou contos folclóricos para crianças.  

Das quatro seções estabelecidas por Theodoro Braga, apenas a primeira foi até 

agora localizada e estudada pela autora no artigo Arte Decorativa Brasileira: 

Theodoro Braga e A planta brazileira (copiada do natural) e applicada à 

ornamentação, publicado em 2005.12 

A floresta 
Nas últimas décadas do século XIX críticos e artistas se voltavam para a natureza 

em busca de inspiração para a constituição de uma arte nacional. Em 1888, na 

Revista dos Construtores, Rodolfo P. Brasil clamava pela aplicação de uma ordem 
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palmaria na arquitetura, salientava que a flora brasileira estava disponível para ser 

usada como elemento ornamental13. No despontar do século XX o tema é adotado 

pela arte decorativa, de maneira renovada, abrindo um novo capítulo na arte 

brasileira. Os elementos da flora e a fauna, antes idealizados ou representados com 

naturalismo transformaram-se em estilizações ao gosto do art nouveau e, 

posteriormente, do art déco. Como afirma Tadeu Chiarelli, a própria natureza tropical 

será transformada em mito, causando marcas profundas na primeira metade do 

século XX, em especial, na “produção dos artistas ligados ao movimento Modernista 

iniciado em 1922, tido como introdutor das vanguardas e da modernidade artística 

no Brasil”.14  

O primeiro módulo da Obra de nacionalização brasileira é identificado por Theodoro 

Braga por “1ª Série – Arte Decorativa”, sendo que na sequência apresenta o 

seguinte comentário: “Adquirida pela Municipalidade de São Paulo”. Certamente 

trata-se do repertório ornamental depositado na Biblioteca Mário de Andrade e 

pertencente à Pinacoteca Municipal de São Paulo, Coleção de Arte da Cidade, 

instituição que anteriormente foi uma extensão da própria Biblioteca Mário de 

Andrade15.  

A planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação é um repertório 

ornamental de 1905, prefaciado por Manoel Campello. Inicialmente dedicado à flora 

brasileira ou nela aclimatada, foi acrescido posteriormente por sequências dedicadas 

à fauna e à arte indígena16. Esse dado é revelado pela organização das pranchas, 

as últimas dez não seguem o padrão estabelecido para o corpus dedicado à flora, 

seja na execução das molduras ou na distribuição das legendas. Portanto, pode-se 

supor que a data limite de 1914 tenha sido indicada pelo autor em Artistas pintores 

no Brasil para se referir a essas últimas páginas incorporadas posteriormente ao 

repertório de 1905. Esse fato é também revelado no prefácio da obra redigido por 

Manoel Campello. Em seu texto não há referências à estilização dos elementos da 

fauna ou da cerâmica indígena, concentrando-se apenas nas questões relativas à 

flora brasileira. 

O manuscrito A Planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação (fig. 

1 e 2), está organizado em cinco seções, como consta em inscrição realizada pelo 

por Theodoro Braga no verso da capa: 
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Este album, intitulado “A Planta Brasileira (copiada do natural) applicada à 

ornamentação” de composição e execução originaes, tem 53 folhas que se 

distribuem do modo seguinte: = 

_ _ _ a frente do Album. 

_ I a XIX _ prefacio. 

_ 0 a 32 _ Flóra e applicações. 

_ 33 a 38 _ Fauna e applicações. 

_ 39 a 42 _ Motivos indigenas e applicações. 

Todas estas folhas estão assignadas com a rubrica do autor 

Theodoro Braga 

 
Fig. 1 – Theodoro Braga 

Prancha 31, A Planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação, 1905 

Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, SP 
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Fig. 2 – Theodoro Braga 

Prancha 32, A Planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação, 1905 

Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, SP 

Esse repertório ornamental, realizado sob a influência do art nouveau via Eugène 

Grasset, denota a assimilação brasileira sobre o debate moderno do ornamento.17 

Certamente o artista entrou em contato com essa produção e seus representantes 

entre 1901 e 1905, quando permaneceu na Europa e estudou com Jean-Paul 

Laurens (1838-1921) em Paris. Podemos dizer ainda, que as datas de 1907 e 1914 

possam ser consideradas como um marco, antecipando a passagem da renovação 

estética do art nouveau para à revolução do art déco. 

Os procedimentos de estilização desenvolvidos entre 1905 e 1914 foram 

amplamente divulgados por Theodoro Braga nas décadas sucessivas, em sua 

produção literária e artística. A publicação das duas conferências sobre o ensino do 

desenho realizadas no Rio de Janeiro, respectivamente em 1923 e 192518, 

comprovadamente influenciaram no método de ensino do desenho, como no Curso 

de Pintura ministrado por Carlos Hadler na Escola Profissional de Rio Claro, estado 
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de São Paulo. Nesse ambiente, professor e alunos buscaram os motivos em várias 

fontes, na vegetação da região, nas publicações sobre arqueologia brasileira e em 

uma coleção de cerâmica indígena, pertencente a um colecionador local. 

A arte indígena revisitada 
Na Exposição de Paris, de 1889, Paul Gauguin (1848-1903) e Vincent van Gogh 

(1853-1890) puderam admirar os exemplares da escultura e da arquitetura 

primitivas, naquele momento expostas e admiradas por milhares de visitantes. 

Consequentemente, as gerações posteriores de artistas modernos se inspiraram em 

uma imagem ideal do primitivo, tirando partido da própria imaginação numa 

interpretação sempre fundamentada em perspectivas individuais19. Os artistas 

iniciaram suas investigações em todos os elementos que remeteriam àquele estágio 

inicial da raça humana, revisitaram a arte africana, da Oceania e dos povos pré-

colombianos. Foi com o art nouveau que se assinalou uma nova etapa, a 

preparação de uma abordagem renovada do primitivismo que ultrapassou os anos 

de 1900, direcionando as pesquisas das primeiras décadas do século XX20.  

A arte moderna baseou-se em três esferas do primitivo: a arte pré-histórica, a arte 

primitiva e a produção artística infantil. No Brasil, Mário de Andrade ampliou a 

questão solicitando a pesquisa da arte popular, como também da inclusão de outras 

fontes a serem pesquisadas, como aquelas “provindas das nossas tendências 

raciais e históricas”21.  

A produção artística realizada no período pré-cabralino e por outros grupos 

indígenas mais recentes, não foi apenas um testemunho material a ser pesquisado 

no âmbito da arte do século XX, mas um testemunho de uma perda lamentável. Na 

Europa essa busca pelo passado perdido é bem exemplifica pela produção do artista 

Paul Gauguin, que se propôs a conviver com o estilo de vida dos povos habitantes 

das ilhas do Taiti e Marquesas. Essa busca pelo mito da inocência presente no 

nobre selvagem marcou o imaginário ocidental na Europa do final do século XIX. Em 

seguida, outros artistas buscaram por novas fontes primitivas para a revitalização da 

arte e da cultura ocidental. Assim o fez Pablo Picasso (1881-1973) em relação à arte 

africana na Fase Negra desenvolvida entre os anos de 1906 e 1909. 

É fundamental compreender que o contato histórico entre o moderno e o primitivo 

teve como um dos grandes incentivadores os museus etnográficos. No Brasil, as 

coleções do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, e do Museu Nacional, no 

Rio de Janeiro, tornaram-se fonte de pesquisa para os artistas que buscavam o 



 

 1487 

conhecimento acerca da arte da cerâmica realizada pelos índios, em especial 

daquela modelada pelos povos já desaparecidos antes do descobrimento. 

 
Theodoro Braga 

Cerâmica de Marajó, Pente, Mosaico e Tapete 

A Planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação, 1905 

Biblioteca Mário de Andrade 

O artista Theodoro Braga não precisou se embrenhar em locais distantes para 

conhecer o éden perdido, ele nasceu em plena floresta amazônica. No entanto, 

redescobriu-a na França em consequência do seu contato com o art nouveau. Após 

1905 criou uma linguagem nova, abandonou os motivos ornamentais curvos das 

composições dedicadas à fauna e à flora, e adotou a geometria, tendência 

desenvolvida naqueles mesmos anos na Europa. Por volta de 1910, Charles 

Jacqueau (1885-1968) realizava desenhos geométricos para joias, às vezes, 

utilizando como fonte de inspiração a obra de Owen Jones, A gramática do 
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ornamento, repertório ornamental publicado em 1856. Ele revisitou os motivos 

geométricos da arte chinesa e da arte persa, criando motivos ornamentais que 

apontavam para um pré-art déco22. 

No Brasil, Theodoro Braga prenuncia o art déco com a adoção dos elementos 

ornamentais indígenas realizados entre 1907 e 1914, como indicam seus 

apontamentos. Comparando seus repertórios ornamentais com os de Carlos Hadler, 

ambos inspirados na cerâmica marajoara, percebe-se uma diferença fundamental. 

Na transição de um período a outro, é singular a conquista de uma autonomia do 

desenho. Enquanto os projetos de Braga são realizados para um suporte específico, 

os de Hadler são desenvolvidos de maneira independente, são composições 

adaptáveis a qualquer matéria, facilitando sua utilização por qualquer setor 

industrial. 
 

 
Carlos Hadler 

Prancha 85, 88 Motivos Ornamentais Marajoara, s.d. 

Coleção Particular 

O mito 
A influência do primitivo sobre o moderno também se fez por meio da mitologia. Na 

Obra de nacionalização da Arte Brasileira, Theodoro Braga inclui um módulo 

dedicado aos contos ilustrados para crianças e identificados como uma obra 

realizada em 1911. Este módulo, ainda não localizado, pode ser parcialmente 

analisado a partir da série de desenhos sobre o mesmo tema pertencente à 
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Pinacoteca de São Paulo, Coleção de Arte da Cidade. Esse conjunto de desenhos, 

alguns datados de 1923, personificam os mitos do Saci Pererê, da Pororoca, do 

Curupira, entre outros.  

A incessante divulgação dos propósitos educacionais de Theoodoro Braga suscitou 

a adesão por parte de artistas e educadores. A extensão do programa de 

nacionalização da arte brasileira ainda não foi amplamente mapeada. Novamente, 

com Carlos Hadler encontramos o interesse pelos mitos nacionais, em uma série de 

pinturas e desenhos sobre o Saci Pererê, Curupira, Iara e Tupã. 

 
Carlos Hadler (1885-1945) 

Curupiras, s.d. 

Óleo sobre madeira, 40 x 27 cm 

Pinacoteca Municipal Pimentel Júnior, Rio Claro - SP 

Com esse estudo verificou-se que manifestações do primitivismo na arte moderna 

brasileira despontaram com as incursões dos artistas no campo da arte decorativa. 
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Podemos levar em conta a afirmação feita por Arthur Roessler (1877-1955) em 

1903, de que a modernidade na arte se desenvolveu a partir da forma pura, da linha, 

do ornamento.23 O desprezo pelo qual a história da arte moderna tratou a arte 

decorativa durante longo tempo – eliminando-a do debate ou mesmo ignorando-a – 

vem sendo superado devido aos estudos recentes. Ampliá-los será necessário para 

que se possa proceder em análises mais aprofundadas sobre a contribuição da arte 

decorativa ao modernismo brasileiro.  
                                                
1 Mirian N. Seraphin, Eros adolescente: No verão de Eliseu Visconti, 2008. p. 259, 260. 
2 Rafael Cardoso. Dois ramos do mesmo tronco – arte e design na obra de Eliseu Visconti. In: Eliseu Visconti – 
Arte e Design, 2008, p.23. 
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Barata (1944), Flávio Motta (1957), Irma Arestizabal (1983) e, mais recentemente pelas exposições realizadas na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Exposição Eliseu Visconti – Arte e Design (4 de outubro a 7 de dezembro 
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4 Argan, G. C.; Fagiolo, M. Guia de história da Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. p. 13, 14. Segundo Argan, 
estabeleceu-se a distinção entre artes menores (arquitetura, pintura, escultura) e antes maiores (todos os 
gêneros de artesanato). 
5 Patrícia Bueno Godoy, Dos repertórios de padrões ornamentais aos processos didáticos ‘hadlerianos’, in: 
Carlos Hadler: apóstolo de uma arte nacionalista, 2004. p. 31-51. 
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utilização do caju e do cacau como elementos ornamentais para o retábulo da capela das Virgens Mártires, na 
Igreja do antigo Colégio da Bahia; na bandeira Real do Brasil (1822) e na bandeira Imperial do Brasil figuram o 
café e o tabaco, plantas emblemáticas das riquezas do reino e do império. 
7 Frederico Carlos Hoehne, Iconografia de Orchidaceas do Brasil, São Paulo, 1949. 
8 Mário de Andrade, “Arte - Arte Indayá”, Diário Nacional, 15/01/1928, p. 2. 
9 Ana Mae Barbosa, “Entre memória e História”, in: Ensino da Arte: memória e história, 2008. p. 2. 
10 Esta obra se destaca pela significativa contribuição para os estudos da arte brasileira, por incluir uma 
infinidade de artistas nascidos ou ativos no Brasil e suas referências bibliográficas pesquisadas pelo autor. 
11 Theodoro Braga, Artistas Pintores no Brasil, São Paulo, Editora Limitada, 1942. 
12 Patrícia Bueno Godoy, Arte decorativa brasileira: A Planta Brazileira (copiada do natural) applicada à 
ornamentação de Theodoro Braga, in: Revista de História da Arte e Arqueologia, 2005. 
13 Solange Ferraz de Lima, Ornamento e cidade, ferro, estuque e pintura mural em São Paulo (1870-1930), 2001, 
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14 Tadeu Chiarelli, Arte internacional brasileira, 2002, p. 11, 12. 
15 A Pinacoteca do Município de São Paulo: Coleção de Arte da Cidade. São Paulo: Banco Safra, 2005. p. 5. 
16 Theodoro Braga utiliza como referência três animais e quatro a arte produzida por quatro grupos indígenas, 
dentre os quais a marajoara. 
17 Patrícia Bueno Godoy, Arte decorativa brasileira: A Planta Brazileira (copiada do natural) applicada à 
ornamentação de Theodoro Braga, in: Revista de História da Arte e Arqueologia, 2005. p. 99, 108. 
18 Theodoro Braga, O ensino do desenho nos cursos profissionais, 1925. 
19 Robert Goldwater, Le primitivisme dans l’art moderne, c. 1988, p. 9. 
20 Idem, p. 69. 
21 Mário de Andrade, “Escola Hadleriana”, Diário Nacional, 22/01/1932. 
22 Paris 1900 / Petit Palais Museu de Belas Artes da Cidade de Paris, 2002. 
23 Peter Haiko; Mara Reissberger, Quelques réflexions a propôs Du débat sur l’ornement entre 1900 et 1910, in : 
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