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RESUMO

ALMEIDA, R. G. M. F. A morte no cinzel de Victor Brecheret: Musa Impassível. 2015.
161 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

À frente de seu tempo e com dons excepcionais, Victor Brecheret trilhou um árduo caminho
de sucesso. Mesmo com poucos recursos, nunca desanimou ou deixou de tentar, tendo
estudado em diversas escolas de arte, inclusive em Paris, como bolsista. Nascido na Itália,
veio para o Brasil quando ainda era criança, e cresceu entre os grandes e renomados nomes da
arte. Morou em Roma, onde abriu seu primeiro atelier, mas foi em Paris que elevou e firmou
seu estilo. Sua temporada parisiense é recheada pelo aprendizado das três fontes: ênfase ao
volume geométrico das esculturas cubistas, ao tratamento sintético da forma de Brancusi e à
estilização elegante do Art Déco. Além desses estilos, Brecheret trouxe da Europa os traços
do modernismo. Durante toda sua carreira artística, desenvolveu diversos e diferenciados
trabalhos, porém, é sempre lembrado por talhar seu cinzel em gigantesco bloco de mármore,
dando forma a magníficas e esculturais obras. Seu maior trabalho, o mais reconhecido e
citado, é, sem sombra de dúvidas, o Monumento às Bandeiras, na cidade de São Paulo, pelo
qual deixou sua marca registrada, eternizando seu nome e firmando sua arte. Brecheret
também deixou sua marca em obras tumulares que encantam os olhos e transformam a dor da
morte em beleza e suaves lembranças de uma vida plena. Sua principal obra, dentre a arte
tumular, é a Musa Impassível, que adornou com graciosidade o túmulo da poetisa Francisca
Júlia, por mais de 80 anos (1923-2006) e, desde 2006, está alocada na Pinacoteca do Estado
de São Paulo. Criada como uma homenagem póstuma a uma grande mulher, a Musa
Impassível é a união da literatura com a arte, da poetisa com o escultor, da dor com a beleza,
da morte com a eternidade; é a real certeza de que uma pessoa pode ser eternizada por meio
de uma escultura, admirada entre infinitas gerações e lembrada pelas suas conquistas e
grandiosidade.

Palavras-chave: Arte tumular. Victor Brecheret. Musa Impassível.

ABSTRACT

ALMEIDA, R. G. M. F. Death in the chisel Victor Brecheret: Impassive Muse. 2015.
161 f. Dissertation (Master's Degree) – Graduate Program in Aesthetics and Art History,
University of São Paulo, São Paulo, 2015.

Ahead of his time and exceptional gifts, Victor Brecheret walked a hard path of success.
Even with few resources, never discouraged or stopped trying, he studied at several art
schools, including in Paris with a scholarship. Born in Italy, he came to Brazil when he was
a child and grew up among the great and renowned art names. He lived in Rome, where he
opened his first atelier, but it was in Paris that he raised and formed his own style. His
Parisian season is filled by learning from three sources: emphasis on geometric volume of
cubist sculptures, synthetic treatment of form of Brancusi and the elegant Art Deco styling.
In addition to these styles, Brecheret brought from Europe traces of modernism. Throughout
his artistic career, he has developed on diversed and differentiated work; however, he is
always remembered for his chisel carving in mammoth marble blocks, forming the
magnificent and sculptural works. His greatest work, which is the most recognized and
quoted, is undoubtedly the Monument to the Flags in the city of São Paulo, and for which he
left his trademark, immortalizing his name and establishing his art. Brecheret also left his
mark on tomb works. His funerary art is to delight the eyes and transform the pain of death
in beauty and soothing memories of a full life. His main work, in the funerary art, is the
Impassive Muse, which has been adorning with grace, the tomb of the poet Frances Julia for
over 80 years (1923-2006), and since 2006, has being allocated in the Pinacoteca of the State
of São Paulo. Created as a posthumous tribute to a great woman, the Impassive Muse is the
union of literature with the art, the poet with the sculptor, pain with beauty, death with
eternity; it is the real certainty that a person can be immortalized by a sculpture, admired
along endless generations, and remembered for its achievements and grandeur.

Keywords: Tomb Art. Victor Brecheret. Impassive Muse.
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INTRODUÇÃO
As questões que tangem à „retratação da morte nos processos artísticos‟, estudados a
partir de conceitos emprestados à historiografia da arte, têm sido tematizadas assiduamente
nos últimos anos. Desde que pioneiros, como Philippe Ariès1, abriram discussões sobre o
homem diante da morte, as pesquisas neste campo têm trazido grandes contribuições que nos
ajudam a compreender, cada vez mais, a sociedade e suas relações com a morte, não só no
mundo das imagens como também em estudos técnico-científicos, o que dá um leque de
opções bibliográficas bastante diversificadas, munindo-nos com ótimas fontes de pesquisa.
Entretanto, segundo Borges (2002), do ponto de vista da História da Arte, esse tipo de
produção oferece uma documentação vasta, porém dispersa e prestes a desaparecer.
Nesta pesquisa, optou-se por trazer estudos de autores que consideram está temática
dentro da produção brasileira presente nas necrópoles secularizadas, recorrendo a estudos
tanto de autoras contemporâneas como Maria Elizia Borges, Marcia Camargos, Sandra
Brecheret Pellegrini2, Dayse V. M. Peccinini, Elaine Dias, Irene Barbosa Moura, Ana Quézia,
dentre outros, como o próprio artista Victor Brecheret.
Ressalta-se assim que, por meio de um levantamento das principais obras de Victor
Brecheret, que se encontram arraigadas nos cemitérios São Paulo e da Consolação e outras
sediadas além dos muros das necrópoles (em museus e locais públicos), pretendemos trazer
informações relevantes relacionadas a questões recorrentes na arte tumular, com o propósito
de contextualizar e refletir a estética dessas obras frente a questões abordadas pelo tema, ou
seja, o ser humano diante da morte.
Assim, analisaremos a partir dos títulos selecionados da bibliografia, o modo como as
obras de Brecheret debruçam-se sobre a temática mortuária no campo artístico, no período em
que o artista regressou ao Brasil, na década de 1920. A presente pesquisa tem como proposta
se desenvolver dentro do contexto em que a arte tumular ainda alentava produtividade na
primeira metade do século XX, nas mãos dos artistas artesãos que produziam seu trabalho em
troca de salário. (BORGES, 2002, p. 54)

1

Philippe Ariès (1914-1984) foi um dos mais influentes historiadores franceses do século XX. Um “marginal” e
um “vagabundo sem casa”. Assim o grande Philippe costumava referir-se a si mesmo ao analisar a própria
trajetória como historiador no final da vida. Philippe Ariès escreveu vários livros sobre a vida diária comum. Seu
mais proeminente trabalho rendeu um brilhante estudo sobre a morte. (CAMPOS, 2012, p. 269-284)
2
Sandra Brecheret Pellegrini é filha do escultor Victor Brecheret.
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A presente análise traz como foco primordial a obra de Victor Brecheret intitulada
Musa Impassível, instalada no Cemitério do Araçá, na capital de São Paulo, em 1923 e com
permanência até 2006, quando foi transferida para a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Deste modo, contextualizaremos e conceituaremos está obra frente à fala instituída pela
cultura contemporânea, que permite o ingresso de uma obra tumular, como a Musa
Impassível, numa instituição museológica, caracterizando-se aí uma ação que ativa o
imaginário dos visitantes. Segundo Camargos (2007, p. 11), o que acontece é que foi possível
“resgatá-la e dar-lhe o espaço nobre que ela merece, na Pinacoteca do Estado, para ser
finalmente apreciada pelo público”.
Porventura, pode-se concluir que na contemporaneidade os cemitérios tornaram-se um
espaço não nobre e distanciado das possibilidades de apreciação pública tendo
definitivamente se deslocado para os museus, perdendo o significado e o prestígio de outrora.
O foco principal da pesquisa é demonstrar que a arte tumular e artistas renomados,
como Victor Brecheret, serviram-se desta forma de expressão, e também demonstrar o quanto
a transferência da Musa Impassível pode descaracterizar, ou não, sua apreciação como objeto
artístico/cultural ou mais precisamente, como arte tumular.
Dentro do contexto da arquitetura tumular, da memória familiar e de registros em
cemitérios, Borges (2002) faz uma abordagem relevante e pertinente à construção de
monumentos funerários em cemitérios secularizados. Estas obras se relacionam com o
comportamento da burguesia diante da morte, sobretudo no início do século XX.
Apesar de mostrar que os estudos funerários têm ganhado espaços de discussão,
permitindo ampliar nosso olhar sobre as atitudes do homem diante da morte, sua relevância e
importância ainda sofrem com a ausência de interessados, visitantes, estudiosos e
pesquisadores sobre o referido tema. É nítido notarmos a baixa frequência de pessoas em
museus, e a ausência delas em um „museu a céu aberto-cemitério‟.
Mumford (1998, p. 13) nos traz um dado interessante no que tange à origem dos
cemitérios. Ele afirma que “a cidade dos mortos antecede à cidade dos vivos”, uma vez que:
“em meio às andanças inquietas do homem paleolítico, os mortos foram os primeiros a ter
uma morada permanente: uma caverna, uma cova assinalada por um monte de pedras, um
túmulo coletivo”. O que podemos tirar disso é que, desde os primórdios da humanidade, a
preocupação com o “lugar do morto” já se mostrava presente.
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Borges (2010, p. 628) relata que, dentro deste contexto de valorização destas formas
imagéticas visíveis e mediante uma seleção pré-estabelecida de obras de acervos
institucionalizados já perfilhadas, Erwin Panofsky3 publicou o seu último livro Tomb
Sculpture – Escultura Tumular, em 1964, onde as obras são interpretadas como símbolos
permanentes da imaginação. A produção artística tumular está alojada num espaço não
institucionalizado como artístico e está subjugada ao gosto da classe média e às crenças
daqueles que a encomendam, ainda que os artífices funerários fizessem uma produção
artística condizente com o momento histórico.
O método de pesquisa está alicerçado em dois pilares. O primeiro deles comporta o
levantamento bibliográfico, que apresenta as informações e ideias extraídas de fontes
secundárias, tais como livros, revistas, jornais, artigos online e outras. Este pilar apresenta
conceitos, origem e a evolução histórica do artista Victor Brecheret, assim como de artistas
que o influenciaram em cada etapa de transição de seu estilo. O segundo pilar é responsável
pelo levantamento das obras tumulares e pelas visitações a museus, cemitérios e à Pinacoteca
do Estado de São Paulo. Em sua grande maioria, as obras de Brecheret encontram-se bem
alocadas em São Paulo e nos mostram a grandiosidade de seu trabalho.
A presente dissertação está dividida em três capítulos interligados à ideia central. Na
Introdução apresentamos uma visão geral e sucinta dos principais assuntos abordados nos
demais capítulos, deixando evidente o objeto deste estudo.
O primeiro capítulo narra a grandiosa trajetória de sucesso do escultor Victor
Brecheret, a partir de seu nascimento, passando pelo desenvolvimento de seus estudos e
viagens e chegando à descrição de seus trabalhos e criações, suas influências, seus estilos até
sua morte.
O segundo capítulo apresenta a evolução de seus trabalhos, onde é possível traçar o
perfil de como o escultor buscava inspirações para desenvolver suas obras e a notória
influência feminina em suas esculturas. Além de acompanhar os traços marcantes do
modernismo expressado nas obras e esculturas, Victor Brecheret também é visto pelos olhos
do cotidiano de milhares de brasileiros por intermédio de obras alocadas em locais públicos.
Ressalta-se também a importância da arte dentro dos cemitérios, bem como a presença
sucinta, porém marcante de Brecheret neste espaço.

3

Erwin Panofsky: (1892-1968), crítico e historiador da arte alemão, é destacado como um dos principais
representantes do intitulado „método iconológico (estudos acadêmicos em iconografia). O grande mérito de
Erwin Panofsky consiste em ter entendido que, apesar da aparência confusa, o mundo das imagens é um mundo
ordenado e que é possível fazer a história da arte como história das imagens‟. (ARGAN, 1992, p. 51)
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Já o terceiro capítulo traz a narrativa da arte tumular pelos olhos de Victor Brecheret,
mais precisamente pelas curvas da escultura Musa Impassível, criada por intermédio do
soneto de Francisca Julia e feita para ter morada sobre o seu túmulo. Deste modo,
apresentamos a trajetória, a evolução e as obras da maior poetisa do parnasianismo, uma das
precursoras da literatura feminina e infantil no Brasil, assim como as homenagens recebidas
em vida e póstumas. Vale ressaltar que a Musa Impassível é a primeira obra tumular realizada
por Brecheret.
Por fim, nas Considerações Finais ressaltamos as ideias centrais desenvolvidas e
apresentamos o resultado obtido com o desenvolvimento da presente dissertação.
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1.

VICTOR BRECHERET: VIDA E TRAJETÓRIA

1.1.

O Artista
Nas palavras de Pellegrini (2006, p. 01), podemos destacar que “o panorama da arte

brasileira, no que concerne especificamente à escultura, merece uma reflexão profunda e por
que não dizer uma investigação sobre a escultura do século XX, seus personagens,
movimentos, tendências etc.”, pela ótica das obras do escultor Victor Brecheret, ou seja, o que
seria, por exemplo, do Ibirapuera sem o „Monumento às Bandeiras’?
Arruda (2004) ressalta que a grande maioria das produções artísticas desenvolvidas no
final do século XIX e início do século XX apresentou certo brilhantismo por causa de suas
inovações, formas e volumes. Nesse contexto, Benites (2006, p. 01) relata que:
O século XX é marcado por profundas mudanças históricas, as quais afetaram
drasticamente o comportamento político-social do nosso tempo. Foi onde
acentuaram-se as diferenças entre a alta burguesia e o proletariado, dando maior
força ao capitalismo e fazendo surgir os primeiros movimentos sindicais, como
algumas das consequências do Pós Guerra.

Segundo relato de Oliveira (2014), a primeira metade do século XX foi marcada por
diversos movimentos culturais e artísticos que estabeleceram um novo panorama na arte
destinada ao desenvolvimento das esculturas, modificando assim, o cenário artístico e a
sociedade. Dentre estas mudanças, podemos destacar o surgimento das obras de Victor
Brecheret, que modificaram o panorama artístico e passaram a fazer parte da vida e do
cotidiano de todos os brasileiros.
Nesse contexto, o Estado de São Paulo, segundo Pellegrini (2006, p. 01), pode e deve
ser considerado como um grande e valioso museu a céu aberto das obras de Brecheret, que
demonstrou ter grande preocupação com a cultura de nossos cidadãos e os presenteou com
uma diversidade de obras e esculturas públicas, de acesso irrestrito a qualquer pessoa que
quisesse e tivesse tempo para admirar tais aspectos artísticos que a cidade lhes oferece.
Márcia Brasil (2013, p. 01), relata:
Passear pela cidade de São Paulo não tem o mesmo sentido sem conhecer e visitar a
obra mais tradicional do escultor italiano Victor Brecheret (1894-1955). O
Monumento às Bandeiras no Ibirapuera, apelidado de Empurra, é o símbolo da
metrópole paulistana, registrado em cartões postais e cenário para milhares de
fotógrafos que visitam a obra do Ibirapuera. Muitos levam como lembrança imagens
pelo mundo afora, desta e de outras obras em espaços públicos do célebre escultor.
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Além de deixar sua marca, de fazer parte da cidade de São Paulo e de presentear a
sociedade com a beleza de suas obras, Victor Brecheret, segundo Peccinini (1994), também
contribuiu, de forma significativa e importante, para a introdução das obras tumulares nos
Cemitérios de São Paulo.
Assim, compreender a arte, sua finalidade e sua essência é tão importante quanto
conhecer a pessoa por trás da obra, ou seja, o artista em sua real existência. Entretanto, buscar
informações para iniciar ou mesmo dar andamento a uma pesquisa acadêmica envolvendo um
artista tão renomado é tarefa árdua, pois essas informações na sua grande maioria estão
dispersas e há divergências entre autores quanto ao tema.
Sustentados nesse pilar, podemos observar que até mesmo quanto à data de
nascimento de Victor Brecheret há divergências. Os relatos de Pellegrini (1979, p. 08)
informam que o artista nasceu em 22 de fevereiro de 1894, no Estado de São Paulo. Peccinini
(1994), por sua vez, relata que o artista nasceu em 15 de dezembro de 1894, em Farnese de
Castro, Província de Viterbo, Itália, com o nome de Vittorio Brecheret, tendo imigrando para
o Brasil, com seus tios maternos em 1904 (em meados do século XX). Segundo Parello (2008,
p. 01):

Ao contrário do que muitos pensam, o escultor e artista plástico Victor Brecheret
não nasceu na Itália, e sim em São Paulo, como pode ser confirmado pela certidão
de nascimento que se encontra no site da Fundação Brecheret, de responsabilidade
de sua filha Sandra Brecheret. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1894, no Jardim
América, em São Paulo.

Diante deste quadro de divergências de datas, Xavier (2014, p. 01) relata que “o artista
nasceu há 120 anos, em 22 de fevereiro de 1894, na cidade de Farnese, na Itália”. Lisboa
(2014, p. 01) destaca que o escultor nasceu:
[...] “Vittorio Breheret” (sem a letra „c‟ no sobrenome) numa pequena localidade não
distante de Roma, filho de Augusto Breheret e Paolina Nanni, esta última falecida
quando o pequeno Vittorio tinha apenas seis anos de idade. Foi abrigado pela família
do tio materno, Enrico Nanni, e com sua família emigrou para o Brasil ainda na
infância.

Os motivos, fatos e acontecimentos que o levaram a trilhar o caminho da arte são, sem
sombra de dúvidas, um enorme mistério. De acordo com Pellegrini (2006, p. 01), nenhum
parente ou familiar próximo, ou não, de Victor tinha qualquer ligação com a arte ou mesmo
com a carreira artística.
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Vittorio (como fora registrado) era filho de Augusto Breheret e Paolina Nanni. Ele
perdera a mãe com a idade de seis anos e fora abrigado e criado pela família do tio materno,
Enrico Nanni, que imigrou para o Brasil em 1904, trazendo toda sua família.
De acordo com relatos de Pellegrini (1994, p. 07), “[...] aos cinco anos de idade
decidiu o que seria na vida: escultor. E fiel a essa determinação, nunca se afastou ou sequer
cogitou de qualquer outra atividade que não o exercício da arte escultórica”.
Segundo Peccinini (2010), Vittorio recorreu à justiça brasileira tardiamente para
inscrever o seu registro de nascimento, o que lhe garantiria a nacionalidade brasileira. Esse
acontecimento ocorreu somente quando tinha por volta de trinta anos, tornando-se então
Victor Brecheret.
Desde os seus primeiros conhecimentos, segundo Pellegrini (1994, p. 03), “nunca
duvidou que a escultura fosse seu caminho, nunca pensou em fazer outra coisa, nunca
procurou outras artes – mesmo porque, daltônico, sem poder fixar o vermelho, percebia de
forma difusa o cromatismo do mundo à sua volta”. Segundo Mello (2012, p. 01), “a sua
vocação para escultura se revela[ou] desde menino, quando amassa[va] barro nas panelas da
tia”.
Pellegrini (1994, p. 03) destaca que “a beleza em Brecheret vem de uma luz estranha,
que é também sombra e forma. Um modo particular de tornar denso, dar volume a um
universo de tons opacos – mas coeso, perfeito e belo em toda a força de sua
tridimensionalidade”.
Podemos destacar que Brecheret era considerado um escultor modernista, que deu
início aos seus trabalhos por meio de arte com teor clássico e romântico, produzindo obras
com raízes brasileiras, sendo identificada como nativista. Nesse aspecto, segundo Quézia
(2011, p. 01):

A arte indígena do escultor modernista Victor Brecheret encontra-se exposta no
Centro Cultural Correios no Bairro do Recife. Entre as peças expostas, o visitante
encontrará O Índio e a Suaçuapara, A Luta da Onça e Veado Enrolado. Além desses
trabalhos, há ferramentas usadas pelo escultor, desenhos (esboços) e fotografias.
Brecheret foi um artista plástico modernista que, fascinado pelas civilizações
indígenas que habitaram o Brasil há muitos séculos na Ilha de Marajó (PA),
produziu uma arte identificada com as raízes brasileiras, ou seja, uma arte nativista.

A partir destes relatos pode-se compreender que o artista fincou suas raízes em
território brasileiro, adotando o Brasil como seu país, abrindo fronteiras e transportando a
magnitude de suas preciosas obras e esculturas que, além de fazerem parte do dia a dia dos
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brasileiros, também podem ser consideradas como uma riquíssima herança deixada para o
enriquecimento da nossa cultura e das novas gerações, tanto de artistas como de admiradores.
Estudar, analisar, pesquisar e buscar informações sobre seus feitos pode ser
comparado à observação de uma obra de arte ou de uma escultura, onde temos que levar em
conta o volume, profundidade, altura, textura e cores, havendo a necessidade de a rodear e até
mesmo, se possível, de a tocar para sentir sua essência e vibração.

1.2.

Trajetória, Influências e Estilos

Por meio de sua vida, trajetória, acontecimentos, fatos, influências e estilos podemos
apresentar a grandiosidade e a diversidade de suas obras. Esta trajetória é de fato valiosa e
fundamental para compreensão e expressão da magnitude do artista.
Brecheret teve grande influência e responsabilidade por despertar o senso crítico e o
poder de observação em todas as pessoas que tinham contato com suas obras e esculturas de
bronze, as quais, segundo Pellegrini (1994, p. 04):

[...] em decorrência da sua tridimensionalidade ela requer mais perspicácia, pois não
possuindo o prazer das cores diversas, obriga o observador a olhá-la de maneira
singela. Sua beleza está na sua multiplicidade de formas, haja vista que quando a
olhamos de diferentes ângulos, teremos inúmeras esculturas em uma só e mudando
seu foco de luz, ela se perpetua, de modo a oferecer inúmeras facetas.

Reunir de forma cronológica seus talentos, aprendizados, obras e vida é um tanto
desafiador. Segundo Magalhães (2001, p. 02):

Brecheret foi um artista que viveu até meados do século XX e que, embora
participante e responsável pelos movimentos artísticos de maior importância no
contexto do Brasil de sua época, em momento algum deixou de ser um escultor de
formação clássica e ao mesmo tempo um pioneiro até sua morte, o que à primeira
vista pode parecer paradoxal.

Sua trajetória pode ser pautada por seu talento e dom artístico, descoberto e
desabrochado entre 1912 e 1913, em território brasileiro. A partir de então, ao completar 18
anos de idade, deu início aos seus estudos, em São Paulo, no Liceu de Artes e Ofício, onde
aprendeu a desenhar e entalhar em gesso e mármore. Foi trabalhando com os entalhes que
seus talentos e gostos afloraram e ele passou a dedicar maior tempo e afinco para moldar
esculturas.
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Magalhães (2001, p. 02) ressalta que Brecheret era “clássico em sua formação, na sua
técnica extremamente apurada de profundo conhecedor do seu métier4, fundem-se no artista o
artesão e o criador de obras monumentais”.
Assim, Pellegrini (1994, p. 07) ressalta que “sua vida profissional teve início nos anos
1911/1912”, quando iniciou seus estudos em São Paulo, no Liceu, juntamente, “com outros
artistas como Victorio Sinigaglia5, formando na época um grupo de artesões que deram uma
enorme contribuição, muitas vezes anônima para a escultura brasileira do começo do século”.
Esses estudos foram destinados ao aprendizado de desenhos, modelagem, além de
aulas de entalhe em gesso, mármore e madeira, que despertaram gosto no rapaz, que passou a
utilizar o ateliê do próprio Liceu para moldar suas obras.
Dutra complementa que Brecheret “trabalhou em uma loja de calçados durante o dia
para poder assistir, à noite, as aulas da Escola de Artes e Ofícios de São Paulo, onde estudou
desenho, modelagem e entalhe em madeira”. (DUTRA, 2015, p. 01)
Assim, após concluir seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios e achar que já tinha
aprendido tudo quanto podia absorver de seus mestres, decidiu ir para Roma e aperfeiçoar seu
conhecimento. Chegando lá, tornou-se discípulo de Arturo Dazzi (à época famoso escultor
italiano), como relata Pellegrini (2006, p. 01):
O artista precocemente demonstrou o que queria da vida quando adolescente faz
seus primeiros estudos no “Liceu de Artes e Ofícios”, em São Paulo, para
posteriormente, em 1913, não mais podendo se expandir naquele local de
aprendizado, ir para Roma, lá permanecendo até 1919. Nessa fase que poderíamos
denominar “italiana”, Brecheret frequentou vários estúdios de escultores,
aprendendo nos mínimos detalhes a arte de esculpir, desde o amassar do barro, a
leitura de formas de gesso, o estado da pedra e do mármore, passando por um rígido

4

Métier: [...] no francês quer dizer “profissão/ ofício”. Se no passado, a palavra “métier” foi utilizada aqui no
Brasil para se referir à profissão, pode ser que, atualmente, essa palavra seja considerada um arcaísmo. Assim,
arcaísmo é um tipo de palavra arcaica, isto é, palavra que não é mais usada em nossa língua. (LIMA, 2011, p. 01)
5
Vitorio Sinigallia: nascido em Florença, em 1902, morreu na capital toscana em 13 de fevereiro de 1944, tendo
recebido Medalha de Prata por bravura na memória. Em 1926, voltou para Fiesole depois de completar o serviço
militar na marinha como um submarinista, Sinigaglia (que trabalhou como mecânico) tinham aderido ao
movimento comunista subterrâneo. Dois anos mais tarde, para evitar a prisão, ele foi forçado a fugir para a
França. Por isso, o jovem trabalhador florentino foi para a União Soviética, frequentou uma escola de partido e,
de volta ao seu emprego como mecânico, se casou. Um parêntese na Suíça, para organizar Comunistas Italianos
escapou e então (após o ataque de Francisco Franco para a República Popular), Sinigaglia correu para
Espanha. Ele participou da civil, como um oficial a bordo de um cruzador republicano, e se distinguiu pela
recuperação do porto de Barcelona prejudicada por Franco. Em 1940, o italiano antifascista (que está fixado na
França, com os veteranos das Brigadas Internacionais), foi preso pela polícia francesa, que o entregou às
autoridades fascistas. Confinado em Ventotene, Sinigaglia recuperou a liberdade em agosto de 1943, após a
queda de Mussolini. O anúncio do armistício de volta na Toscana e aqui (com o nome de guerra de “Victor”),
controlou uma das primeiras formações gappiste, organizados em Florença. Poucos meses depois, ele caiu em
uma emboscada do republicano Caridade Banda, atingiu a porta de uma taberna em via Pandolfini. Uma placa
lembra hoje o lugar onde ele foi assassinado; seu nome está gravado com os de guerrilheiros caídos da cidade de
Florença e no Santuário dos partidários em Florença Rifredi. (ANPI – Associação Nacional dos Italianos
Partisans)
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aprendizado da anatomia humana e animal, no período em que trabalhou como
discípulo do escultor italiano Dazzi.

A partir daí, Victor Brecheret começou a trilhar uma brilhante e inigualável carreira
artística de muito sucesso e premiações. Nesse contexto, segundo D‟Ambrósio (s.d., p. 01):
Ao lado de Segall6 e Malfatti7, Victor Brecheret (São Paulo, SP, 1894 – id., 1955)
forma a tríade do início da arte moderna em São Paulo e no Brasil. Iniciou seus
estudos no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo em 1912 e os tios, confiando em
seu talento, proporcionaram-lhe todas as suas economias para que ele estudasse
escultura na Europa, onde foi aluno de Arturo Dazzi, em Roma.

Borges (2014, p. 01) relata:

Em 1913, então com 18 anos, ele seguiu para Roma, em uma viagem de navio que
durava três meses na época, para aprender mais sobre sua paixão. Lá, virou pupilo
de Arturo Dazzi, escultor italiano natural de Carrara, terra do mármore de mesmo
nome, uma das matérias primas básicas para o ofício. Na capital italiana abriu seu
próprio ateliê e passou a participar de exposições. Em uma delas, a Exposição
6

Lasar Segall nasce em 21 de julho, na comunidade judaica de Vilna, capital da Lituânia, na época sob domínio
da Rússia czarista. É o sexto filho de Esther Ghodes Glaser Segall e Abel Segall. Lasar Segall (Vilna Lituânia
1891 - São Paulo SP 1957). Pintor, gravador, escultor, desenhista. De origem judaica, inicia estudos de arte, em
1905, na Academia de Desenho do mestre Antokolski, em Vilna, na Lituânia. Muda-se para a Alemanha em
1906 e estuda na Escola de Artes Aplicadas e na Academia Imperial de Belas Artes, em Berlim. Viaja para a
cidade de Dresden, onde frequenta a Academia de Belas Artes. Amplia seu contato com a
pintura impressionista e realiza, em 1910, a primeira mostra individual na Galeria Gurlitt. No final de 1912, vem
para o Brasil e no ano seguinte expõe em São Paulo e Campinas. No mesmo ano, retorna à Europa. Inicialmente,
realiza uma pintura de derivação impressionista, com influência de Jozef Israël e de Paul Cézanne (1839-1906).
A partir de 1914, passa a se interessar pelo expressionismo, desenvolvendo-se plenamente nessa estética em
1917. Em 1919, em Dresden, funda com Otto Dix (1891-1969), Conrad Felixmüller (1897-1977), Otto Lange
(1879-1944) e outros, o Dresdner Sezession Gruppe 1919, grupo que agrega artistas expressionistas da cidade.
Em 1921, publica o álbum de litografias Bübüe e, em 1922, o Erinnerung an Wilna - 1917 com águas-fortes.
Volta ao Brasil, onde fixa residência em São Paulo, no ano de 1923. Na capital paulista, Lasar Segall é destaque
no cenário da arte moderna, considerado um representante das vanguardas europeias. No ano seguinte, executa
decoração para o Baile Futurista do Automóvel Clube e para o Pavilhão Modernista de Olívia Guedes Penteado
(1872-1934). É um dos fundadores da Sociedade Pró-Arte Moderna - Spam, em 1932, da qual se torna diretor até
1935. Dez anos após sua morte, em 1967, a casa onde morava, na Vila Mariana, em São Paulo, é transformada
no Museu Lasar Segall. (MLS – Museu Lasar Segall)
7
Anita Malfatti foi uma importante e famosa artista plástica (pintora e desenhista) brasileira. Nasceu na cidade
de São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1889, e faleceu na mesma cidade, em 6 de novembro de 1964, [...] era
filha de Bety Malfatti (norte-americana de origem alemã) e pai italiano. Estudou pintura em escolas de arte na
Alemanha e nos Estados Unidos (estudou na Independent School of Art, em Nova Iorque). Em sua passagem
pela Alemanha, em 1910, entrou em contato com o expressionismo, que a influenciou muito. Já nos Estados
Unidos teve contato com o movimento modernista. Em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição artística
muito polêmica, por ser inovadora, e ao mesmo tempo revolucionária. As obras de Anita, que retratavam
principalmente os personagens marginalizados dos centros urbanos, causou desaprovação nos integrantes das
classes sociais mais conservadoras. Em 1922, junto com seu amigo Mário de Andrade, participou da Semana de
Arte Moderna. Ela fazia parte do Grupo dos Cinco, integrado por Malfatti, Mário de Andrade, Tarsila do
Amaral, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia. Entre os anos de 1923 e 1928 foi morar em Paris. Retornou à
São Paulo em 1928 e passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie até o ano de 1933. Em 1942,
tornou-se presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Entre 1933 e 1953, passou a lecionar
desenho nas dependências de sua casa. Suas principais obras são: A boba; As margaridas de Mário; Natureza
Morta - objetos de Mário; A Estudante Russa; O homem das sete cores; Nu Cubista; O homem amarelo; A
Chinesa; Arvoredo; Interior de Mônaco. (MELO, 2013, p. 01)
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Internacional de Belas Artes de 1916, ganhou o primeiro prêmio, com apenas 22
anos.

Dazzi8, do quem foi um devotado discípulo, foi com quem “aprendeu a „amassar‟ o
barro e todos os ensinamentos necessários para a formação de um escultor, passando a
adquirir profundo conhecimento anatômico que lhe propiciou uma sólida formação”.
Assim, “com grande sacrifício econômico, seus tios o enviaram a Roma em 1913, mas
devido à sua escassa formação, não foi aceito na Academia e Belas Artes”. (DUTRA, 2015, p.
01).
A aproximação de Brecheret com Arturo Dazzi, segundo Borges (2014), lhe rendeu
não apenas o conhecimento, aprimoramento e o desenvolvimento de novas técnicas, mas
também, em 1915, a oportunidade de montar seu primeiro ateliê em Roma e,
consequentemente, participar de exposições para apresentar seus trabalhos.
Outro ponto de destaque na parceria entre pupilo e mestre foi o aprendizado de
técnicas de modelagem, além de conhecimentos gerais e específicos de anatomia.
Nessa mesma época (de meados de 1913 a 1916), Brecheret também recebeu grande
influência do escultor Mestrovic, que lhe transferiu os conhecimentos da expressividade,
tensão, alongamento e torsões das figuras.

8

Após a morte de seu pai, proprietário de várias pedreiras e um laboratório para o processamento de mármore,
Arturo Dazzi iniciou seu aprendizado como um pedreiro na oficina do seu tio Nicolau. Em 1892, matriculou-se
na Accademia di Belle Arti em Carrara, onde a sua presença está documentada até 1899. Em 1901, ele foi
premiado com o artístico trienal provincial aposentado permitindo-lhe estudar em Roma, onde permaneceu até
1925, gratificado, depois de apenas um ano de uso, com grande sucesso. Nestes primeiros anos do século, a
maioria das obras de Dazzi estão cobertas por um tema social realista que encontra o seu precedente na escultura
de Constantin Meunier, Emile Antoine Bourdelle e Vincenzo Vela. Em 1908, ele ganhou o concurso para a
estátua do Cardeal GB De Luca para o Palácio da Justiça em Roma, em 1912, e corre o friso da capela do
cemitério Martini em Bologna. Participa nas edições do Art Nacional da Juventude de Nápoles em 1912 e 1913,
e chega na Bienal de Veneza em 1914 com trabalhos que demonstram o interesse, mas não a adesão plena da
liberdade módulos escultor. Nos anos entre 1918 e 1926, Dazzi venceu inúmeras competições e executou obras
de decoração romana por Marcello Piacentini; também percebeu inúmeros monumentos aos mortos em várias
cidades da Itália, incluindo o de Gênova, projetado com o mesmo Piacentini e inaugurado em 1931. Na
Exposição XCIII de Belas Artes da Sociedade de Amadores e conhecedores de Roma de 1927, expôs em um
quarto de pessoal, vinte e cinco desenhos, dois deles comprado de Governatorato para a Galeria Municipal de
Arte Moderna. Um após o outro, para o artista, participou de comissões de prestígio e recebeu prêmios em toda a
Itália. A Exposição Internacional da arte animal, organizado em Roma em 1930, vê-lo participar com quatro
pinturas e sete esculturas. Arturo Dazzi demonstrou um interesse crescente na pintura, de modo que no II
Quadrienal participou com uma cera e pinturas a óleo dezenove. Premiado na Exposição de Arte Moderna em
Budapeste e da Exposição Internacional de Paris, respectivamente em 1936 e 1937, foi nomeado Acadêmico da
Itália e do Duce está encarregado da realização do Monumento a ser erguido na Praça Guglielmo Marconi
Exposição Universal imperial Roma, 1942; planos de quarenta metros de altura estela decorada com painéis de
noventa com altos relevos, inaugurado em 1959. Entre os seus trabalhos mais recentes incluem o Monumento a
São Francisco de Victoria Apuanos, em 1962, e o Monumento a Dante para Mulazzo Lunigiana
1966. (PETRUSA, 1987, p. 01)
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Em Roma, além da parceria com Dazzi, Brecheret também “tomou contato com as
obras de Bourdelle9 e Mestrovic10” (QUÉZIA, 2011, p. 01). Nesse período, absorveu também
de Dazzi, “a arte de vanguarda da escultura” (DUARTE, 2013, p. 01). Pellegrini (1994, p. 07)
relata que, foi exatamente em 1915, depois de muita luta, trabalho, estudos, suor, dedicação e
esforço, que ele conseguiu abrir o seu primeiro ateliê, e iniciar o caminho de uma “carreira de
muito trabalho e sucesso para um artista de apenas 21 anos de idade”.
O trampolim para Brecheret romper os laços que havia criado com Dazzi foi,
justamente, os ensinamentos gerais e específicos de anatomia humana e animal, que seu tutor
desenvolvia e ensinava a seus pupilos. O rompimento fora justificado pela aversão que sentia
com os estudos de anatomia humana e animal, suas técnicas e imagens, além do radicalismo
que Dazzi empregava.
Por meio dos relatos de Dias (2007, p. 01) podemos compreender que, no século XIX,
as artes e as ciências médicas obtiveram expressivo desenvolvimento ao se encontrarem. O
resultado dessa comunicação pode ser visto nas aulas de anatomia ministradas na academia
italiana de medicina, onde os alunos aprendiam a teoria sobre os ossos e músculos do corpo e,
na prática, tinham modelos vivos, nas aulas de artes para que pudessem fazer suas
comparações:

9

A vida de Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929) não foi das mais fáceis. De origem humilde, [...] o escultor
francês teve que ganhar a vida cedo, para então poder sair de sua cidade natal, Montalban, e tentar conquistar
Paris. Foi um grande escultor e poderia ter se tornado ainda maior, se não tivesse – azar dos azares – sido ele
contemporâneo de Rodin e sofrido, como poucos, a angústia da influência. Mesmo com a força das expressões
atormentadas de suas criações e com a excelência de seus retratos, não conseguiu escapar das comparações que,
com justiça, favoreciam Rodin. Filho de um marceneiro, ele começou a adquirir habilidades práticas quando
ainda era criança, fazendo figuras na oficina de seu pai. Graças a este conhecimento não foi difícil para ele entrar
na Escola de Belas Artes de Toulouse. Em 1884, ele passou a estudar através de uma subvenção ao Colégio de
Belas Artes, onde foi aluno de Falguiere, Dalou e Carpeaux. Em 1893, ele foi contratado para fazer o memorial
de guerra comemorativa em Montauban. Neste momento, seu trabalho foi fortemente influenciado por Rodin, a
quem ele conheceu em Paris, e que trabalhou como assistente de 1893 a 1898. No entanto, mais tarde revelou-se
como artista independente, desenvolvendo o estilo monumental que lhe rendeu sua fama. A originalidade deste
artista por vezes tem sido ofuscada por seu relacionamento com Rodin, mas sua grande influência sobre outros
escultores jovens foi muito importante. Seus trabalhos são inspirados por escultores românicos e os da Grécia
antiga. Entre os mais famosos são contados goleiro Hercules, exposta pela primeira vez em 1910; os relevos na
fachada do Teatro Champs-Elysées em 1911 e Marselha, em 1924; o monumento equestre de General Alvear,
em Buenos Aires, e o Centauro Morrer de 1914. (FIORAVANTE, 1998, p. 01)
10
Ivan Mestrovic (Vrpolje, 15 de agosto de 1883 – South Bend, Indiana, 16 de janeiro de 1962) foi um escultor
croata, que se naturalizou norte-americano. É considerado um dos mais importantes escultores religiosos desde
do Renascimento. Foi primeiro artista a ter uma exposição individual no Metropolitan Museum of Art em Nova
Iorque. Mestrovic tornou-se cidadão americano em 1954 – numa cerimónia a que assistiu o então presidente
Eisenhower – oito anos depois de preferir o exílio nos Estados Unidos à bajulação oficial como artista de serviço
na Jugoslávia do marechal Tito, tal como nos anos 1930 tinha resistido ao convite de Hitler para mostrar os seus
trabalhos monumentais em Berlim. (CARDOSO, 2013, p. 01)
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Nas aulas de anatomia da academia italiana, havia, no entanto, uma certa
modificação. Os trabalhos do médico cirurgião Giuseppe Del Médico11 associavam
o estudo do cadáver, ossos e músculos, ao modelo vivo mostrado em aula,
identificando todos os estudos do corpo ao movimento. Havia inclusive publicações
como Anatomia per uso dei pittori e scultori, escrita pelo médico cirurgião Giuseppe
Del Médico, em 1812 e Élements anatomiques d’osteologie et de myologie a l’usage
des peintres et sculpteurs, do francês Lavateur, bastante utilizadas nessas academias.

Como Brecheret não tomou gosto pelas aulas de anatomia, decidiu trabalhar apenas
com os modelos vivos. Porém, encontramos uma lacuna na história, pois não sabemos ao
certo a relação que o artista mantinha com esses modelos, isto é, se ele os trocava sempre,
tendo maior rotatividade, ou se os mesmos permaneciam por certo tempo, criando assim,
laços de amizade e de trabalho, conseguindo transferir para a obra, uma infinidade de
detalhes.
A história não nos relata muitos sobre os ateliês em que Brecheret trabalhou.
Afastado de seu tutor Dazzi, e se apresentando como artista independente, criou a obra
intitulada Despertar, em 1916. Segundo Pellegrini (1979), essa obra foi apresentada na
Exposição Internacional de Belas Artes, em Roma, e recebeu muitas críticas positivas e
favoráveis.
Pellegrini (1979, p. 08) relata que em 1916, Victor Brecheret “participou da Exposição
dos Amatori e Cultori, em Roma, com a escultura Despertar, e recebeu o seu primeiro prêmio
na Exposição Internacional de Belas Artes”. A autora destaca que, nessa época ele tinha
apenas 22 anos, mas já demonstrava maturidade em sua obra e grande talento, deixando claro
que seu caminho seria longo dentro do mundo artístico.
Baseado nos relatos de Moura (2010, p. 93):

11

Giuseppe Del Médico era titular da recém-criada cátedra de anatomia da Accademia di San Luca em 1812,
por influência da academia francesa em Roma. Publica no ano anterior sua Anatomia per uso dei pittori e
scultori, obra dedicada à academia italiana que trazia em seu conteúdo os modelos da Antiguidade e a teoria de
Winckelmann. Também utilizava o tratado anatômico do francês Lavater, Élements anatomiques d’osteologie et
de myologie à l’usage des peintres et sculpteurs, de 1797, embora o tratado de Del Medico fosse o mais estudado
junto a seu mestre, autor da obra, que também criava o prêmio de encorajamento aos alunos da classe da
anatomia nos anos de 1813 e 1814, incentivando o estudo do corpo humano. (DIAS, 2007, p. 01)
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Segundo o jornal Corriere d’Italia, o escultor sul-americano plasmou com vigor e
largueza um admirável e casto nu. A escultura reúne influências do naturalismo de
seu mestre Arturo Dazzi, das experiências com a forma e com o movimento,
inspiradas em Rodin12 e das estilizações realizadas por Mestrovic. Não alinhado a
nenhuma vertente, Brecheret incorporou singularidades do trabalho dos artistas
consagrados, enquanto passava pelo processo de desenvolvimento de uma
linguagem própria.

Porém, segundo relatos de Pellegrini (1994), “o clássico não era bastante para as
ambições do artista, que apesar de muito humilde era plenamente consciente de seu valor”.
Com muito esforço e poucas economias, em 1917, Victor Brecheret compareceu ao
funeral de Rodin, demonstrando profunda tristeza e apreço pelo artista francês. Ele teve
oportunidade para observar “mais de perto os trabalhos do artista falecido”, como também, de
rever alguns conceitos de suas obras, captando a essência de cada trabalho, e podendo
empregá-los mais tarde em suas próprias obras e esculturas. (PIZA, 1994, p. 01)
Nesse sentido, Pellegrini (2006, p. 01) destaca:

12

O famoso escultor francês Auguste Rodin nasceu na cidade de Paris, no dia 12 de novembro de 1840, sendo
batizado como François-Auguste-René Rodin. Crescendo no seio de uma família humilde, logo cedo revelou seu
pendor artístico esculpindo formas na massa que sua genitora manejava para fabricar o pão. Aos 13 anos ele
ingressou no curso de desenho e modelagem em uma academia. Pouco tempo depois ele conseguia
se matricular na Escola de Artes Decorativas, sendo orientado por Boisbaudran e Barye. Ao tentar entrar na
Academia de Belas Artes, quando completou 18 anos, foi rejeitado três vezes. A partir deste momento Rodin
decidiu se empregar como moldador, elaborando objetos decorativos. Ele também atuaria como ornamentista,
prático e cinzelador. Quando tomou a decisão de expor uma obra sua em um salão oficial, o Salon de Paris, ela
foi recusada. A alegação era que seu trabalho, O Homem de Nariz Quebrado, de 1864, estava incompleto. Neste
mesmo ano ele se casou com Rose Beuret, modelo viva de suas primeiras criações, com quem viveu por toda sua
existência. Um ano depois ele travou contato com Meunier, empreendendo uma viagem fundamental à Itália, o
que refletiria significativamente em sua obra. [...] ele conheceu o trabalho de Michelangelo, por quem se
apaixonou desde o primeiro momento. Influenciado por sua obra, ele compôs A Idade do Bronze, que causou
controvérsias por seu grau de aperfeiçoamento. Muitos o criticavam, alegando que ele teria realizado esta
escultura a partir de um modelo vivo. Ele consolidou sua carreira com o célebre São João Batista Pregando, de
1878. A partir deste momento ele passou a receber propostas de trabalho, especialmente a porta de bronze que
deveria ser concebida por ele para o Museu de Artes Decorativas de Paris, que então estava sendo construído.
Com sua morte, ele deixou este trabalho incompleto. Inicialmente ela seria uma reprodução da Porta do Paraíso,
criada por Lorenzo Ghiberti no século XV, mas passaria a ser denominada Porta do Inferno, pois Rodin tinha a
intenção de tirar sua temática da obra de Dante, A Divina Comédia. Ao conhecer os trabalhos de William Blake e
dos artistas pré-rafaelitas em cima da mesma produção literária, o escultor mudou seus objetivos, optando por
expressar formalmente a torrente perturbadora das emoções humanas e a iminência da morte. Várias imagens
esculpidas para compor este painel tornaram-se famosas como peças autônomas, entre elas O pensador, de 1880;
O beijo, de 1886; e O filho pródigo, de 1889. Alguns de seus trabalhos criaram uma atmosfera polêmica, tais
como o Busto de Victor Hugo, rejeitado por apresentar seu torso desnudo, reelaborado assim várias vezes por
Rodin; e um grandioso Balzac, concebido já no interior de uma visão moderna, o qual posteriormente, em 1939,
seria inserido na intersecção entre os boulevards Raspail e Montparnasse, em Paris. Em 1885 o escultor deu
início a uma relação amorosa com sua pupila Camille Claudel, o mais atormentado de seus relacionamentos
afetivos, o qual teve um fim trágico. A partir de 1908, Rodin passou a residir no Hotel Biron, convertido em
Museu Rodin depois de seu falecimento, na cidade de Meudon, no dia 17 de novembro de 1917. Ele morreu
consagrado artisticamente em toda a Europa. (SANTANA, s.d., p. 01)
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Assim sendo, seria curioso e importante recordar um episódio da sua vida: quando
em 1917 morre Rodin, Brecheret se sente no dever de partir de Roma e ir até Paris
para seguir o funeral do escultor. E como ele, esta homenagem deve ter sido feita
por muitos escultores jovens daqueles anos que não podiam reconhecer em Rodin,
como também em Medardo Rosso13, um dos pais da escultura moderna apesar de
todos aqueles limites que a crise figurativa das artes plásticas estava vivendo.

Rodin serviu de inspiração para Brecheret ao inovar nas questões da forma e da
materialidade das obras e das esculturas, sendo o grande precursor da escultura moderna. Na
mesma época, também criou as obras: o Ídolo e Eva. Ambas esculpidas em gesso e trazidas
para o Brasil em 1919 na sua forma original.
A intenção do artista era transpô-las do gesso para o bronze e mármore, entretanto, as
condições financeiras não eram as melhores, o que fez com que o escultor abandonasse essa
ideia.
Quando ainda era pupilo e aprendiz, “descobriu não ser a escultura simples espelho do
real, mera mimese14. Com Rodin, Brecheret rendeu seu tributo à liberdade de formas, de
13

Medardo Rosso foi escultor de origem turinesca, fixado em Milão, porém, ativo e conhecido em Paris, onde
residiu entre 1884-86, retornando ainda em 1889, disse em seu depoimento: “o que importa para mim, na arte, é
fazer esquecer a matéria. Através de um resumo das impressões recebidas, o escultor deve comunicar tudo o que
passou pela sua sensibilidade a fim de que ao contemplarmos sua obra, sintamos a mesma emoção por ele
experimentada ao observar a natureza.” Esta paradoxal concepção de um escultor que nega a matéria, equivaleria
a dizer que nada é concreto e definido no espaço. Que nele nada pode ser demarcado e que finalmente a
atmosfera é o único elemento realmente ponderável. Rosso afirma “ser impossível ver um cavalo com quatro
patas de uma só vez ou um homem como um boneco isolado no espaço. Sinto igualmente que esse cavalo e esse
homem pertencem a um todo do qual não se podem separar: a ambiência que o artista deve considerar”. A
escultura de Rosso possui uma intuição ótica impressionista influenciada pelo art nouveau. É aderente ao espaço
que se impõe não através da articulação clara dos planos, mas pelo volume entendido como oscilante e
conturbada massa, quase informal e contínua, onde cintila o claro-escuro amiudado e intermitente. (S.A., 2011,
p. 01)
14
Mimese a grosso modo, significa “imitação” e, nesse sentido, pode possuir diversas interpretações. Para
Platão, a arte, sob o prisma mimético, dizia respeito às opiniões e às aparências representadoras do mundo dito
real. Segundo esta concepção, portanto, a mimese representa a imitação das aparências (da realidade). Segundo a
doutrina platônica, porém, faz-se válida a lembrança de que a realidade em si é meramente uma imagem,
praticamente um vulto, por assim dizer, do plano das ideias eternas. Pensando desta forma, a arte se configuraria
como uma espécie de espectro da realidade, um simulacro que não mostraria reconhecimento verdadeiro em um
plano de realidade. Por outro lado, Aristóteles relaciona o conceito de mimese à imitação das essências do
mundo. Desta maneira, o imitar não estaria sujeito à mera duplicação de uma imagem referente, por exemplo. A
configuração mimética, de acordo com o ensinamento aristotélico, implicaria em um profundo conhecimento da
natureza humana. Atrelada ao conceito de mimese de Aristóteles, o objeto da arte se tornaria real na medida em
que se dirigisse purificação que liberta os seres: a catarse. Outros estudos gregos da Antiguidade, como os de
Pitágoras, versam que o fenômeno mimético não é senão a “expressão dos estados de alma”, que implicariam até
mesmo em uma possível terapia para autor e leitores da arte, à medida que os sentimentos seriam tratados
quando expostos. De qualquer forma, a mimese entendida como espelho passou por séculos até o conceito
aristotélico foi verdadeiramente decodificado em seu real significado por Kant, Hegel (filósofos) e Hölderlin
(escritor). A partir das considerações destes estudiosos, a mimese passou a ser encarada como manifestação da
plenitude da realidade. Pensando propriamente em literatura, percebe-se que a linguagem – convencional e
arbitrária – configura uma realidade mais essencial que virtual. A realidade é transmutada em simbologia de
essências universais, pois imitar não é copiar. A arte complementa a natureza sem, necessariamente, confundirse com ela. Mimese, em síntese, pode ser considerada atualmente como imitação, tal como os gregos proferiram.
Mas, reprodução de sua capacidade de gerar, de criar. Além disso, antes da imitação da força natural, da
realidade, da materialidade, da substancialidade, enfim… Pode-se entender que, hoje, a arte, por meio da
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expressão – e abriu caminho para o modernismo” (PELLEGRINI, 1994, p. 04). Nesse
período, Victor Brecheret teve contato com o modernismo que desabrochava na Europa, como
relata Andrade Pinto (2013, p. 08):
O modernismo é uma corrente artística que surgiu na última década do século XIX,
como resposta às consequências da industrialização, revalorizando a arte e sua forma
de realização manual. O nome deste movimento deve-se à loja que o alemão Samuel
Bing abriu em Paris no ano de 1895: “Art Nouveau”. No resto da Europa
difundiram-se diferentes traduções: Modernismo, na Espanha; Jugendistil, na
Alemanha; Secessão, na Áustria; e Modern Style, na Inglaterra e Escócia. Com
características próprias em cada um desses países, foram as primeiras exposições
internacionais organizadas nas capitais europeias que contribuíram para forjar uma
certa homogeneidade estilística. [...] Reafirmou-se o aspecto decorativo dos objetos
de uso cotidiano, mediante uma linguagem artística repleta de curvas e arabescos, de
acentuada influencia oriental.

Em 1919, segundo Pellegrini (1979, p. 08), Victor Brecheret “participou da Mostra
Degli Stranieri Alla Casina del Pincio, retornando ao Brasil em março deste mesmo ano, com
o navio Re Vittorio”. Dentre as obras apresentadas pelo artista, a Medalha Comemorativa da
Independência do Brasil ganhou destaque e fora adquirida pelo Museu de Haya, na Holanda.
Também recebeu muitos elogios e críticas positivas por sua participação na exposição Mostra
Degli Stranieri Alla Casina del Pincio, como explica Pellegrini (2006, p. 01):

mimese, recria a realidade, absorvendo sua essência revigorando-a. Criando seu próprio universo. (ALVES,
2010, p. 01)
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Nessa fase que poderíamos denominar “italiana”, Brecheret frequentou vários
estúdios de escultores, aprendendo nos mínimos detalhes a arte de esculpir, desde o
amassar do barro, a leitura de formas de gesso, o estado da pedra e do mármore,
passando por um rígido aprendizado da anatomia humana e animal, no período em
que trabalhou como discípulo do escultor italiano Dazzi.

Sua participação na Mostra Degli Stranieri Alla Casina del Pincio, segundo Pellegrini
(1994, p. 09), foi um alicerce no qual procurou buscar “aprimoramento da sua arte, novas
formas, até então presas ao classicismo15”.
Ainda em 1919, Victor Brecheret retornou ao Brasil, onde fincou raízes e “montou seu
estúdio no Palácio das Indústrias16, num espaço cedido pelo arquiteto Ramos de Azevedo, e
foi descoberto pelos modernistas que, extasiados diante de suas esculturas, o converteram em
elemento polarizador do grupo”. (DUTRA, 2015, p. 01)
Dentro de sua trajetória, cumpre ressaltar que sempre buscou novas técnicas e estilos
para evoluir, melhorar e modernizar suas obras, inspirando-se em diversos estilos e artistas e
demonstrando sua grandiosidade de talento.

15

Classicismo ou Quinhentismo (século XV) é o nome dado ao período literário que surgiu na época do
Renascimento (Europa séc. XV a XVI). Um período de grandes transformações culturais, políticas e
econômicas. Vários foram os fatores que levaram a tais transformações, dentre eles a crise religiosa (era a época
da Reforma Protestante, liderada por Lutero), as grandes navegações (onde o homem foi além dos limites da
sua terra) e a invenção da Imprensa que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e
latinos (cultura clássica) proporcionando mais conhecimento para todos. Foi na arte renascentista que
o antropocentrismo atingiu a sua plenitude, agora, era o homem que passava a ser evidenciado, e não mais
Deus. A arte renascentista se inspirava no mundo greco-romano (Antiguidade Clássica) já que estes também
eram antropocêntricos. Características do Classicismo: Racionalismo: a razão predomina sobre o sentimento, ou
seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão; Universalismo: os assuntos pessoais ficaram de lado
e as verdades universais (de preocupação universal) passaram a ser privilegiadas; Perfeição formal: métrica,
rima, correção gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação; Presença da mitologia grecolatina; Humanismo: o homem dessa época se liberta dos dogmas da Igreja e passa a se preocupar com si próprio,
valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar. Porém, a
religiosidade não desapareceu por completo. (SAYÃO, 2014, p. 01)
16
O esplêndido prédio do Palácio das Indústrias foi construído durante 13 anos, entre 1911 e 1924, quando São
Paulo tinha apenas cerca de 100 mil habitantes, e representou um considerável esforço da Cidade. Foi idealizado
como Palácio das Indústrias, nome que na época incluía também a agricultura e a pecuária, como local de
exposições, pois São Paulo já despontava como centro de produção. A Represa Billings proporcionava a energia
elétrica que iria movimentar a famosa indústria paulista. Aproveitando a enorme área disponível com a
retificação do Tamanduateí, foi construído pelo Escritório Ramos de Azevedo, responsável, por exemplo, pelo
Teatro Municipal. Tem estrutura metálica importada no seu pátio principal, que é bem visível no sótão. Utiliza
tijolo aparente como principal acabamento e tem inúmeros elementos decorativos, uns ligados à produção, como
touros, e outros não, como cachorros, e seteiras em vários cumes de muradas. Agregaram-se um verdadeiro
claustro, e, depois, uma longa galeria, com dois anexos mantendo uma certa semelhança de estilo. Tem um
excepcional porão, que encanta os que o visitam. A área total, incluindo varandas cobertas, é de cerca de 8 000
m2. Foi Palácio de Exposições, mas com o desenvolvimento acelerado de São Paulo, passou a outros usos, como
delegacia de polícia, com prisões no claustro, Assembleia Legislativa e sede da Prefeitura de São Paulo. Para
grande alegria e aproveitamento da população, o Governo do Estado de São Paulo, em 2007, o dedicou ao
Catavento, um fim nobre e apropriado. Retorna assim à sua finalidade original, exposições. A adaptação do
prédio respeitou o tombamento integralmente. O antigo Palácio das Indústrias, hoje chamado Museu Catavento –
Espaço Cultural da Ciência, está localizado na Avenida Mercúrio, s/n, no Parque Dom Pedro II, Brás, São Paulo,
e aberto ao público, de terça a domingo, com entrada das 9h às 16h e permanência no museu até às 17h.
(CATAVENTO – cultural e educacional)
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Em solo brasileiro, em 1920, Brecheret foi descoberto por alguns artistas integrantes
do grupo modernista, como relata Mello (2012, p. 01):
Em 1920 retorna a São Paulo e é “descoberto” pelos jovens modernistas. Extasiados
diante de suas esculturas, torna-se um elemento polarizador do grupo. De fato o
artista e sua obra inspira os personagens de romances de Osvaldo de Andrade e
Menotti del Picchia. Ainda traduz para escultura os poemas de Guilherme de
Almeida e Menotti. Celebrado como um gênio e influenciado pelo espírito nativista
do grupo, realiza a primeira maquete do “Monumento às Bandeiras”.

A descoberta do escultor é relatada por intermédio de grandes e renomeados artistas
daquela época, dentre os quais, destacam-se Menotti del Picchia17, Guilherme de Almeida,
Mário de Andrade18 e Oswald de Andrade19, os quais mais tarde, viriam a formar o grupo
modernista, criando um forte laço de amizade entre eles.
17

Menotti Del Picchia (São Paulo SP 1892 - idem 1988) foi poeta, contista, romancista, cronista, ensaísta,
jornalista, autor de histórias infantis e político. [...] era filho do jornalista Luiz Del Picchia e de Corina Del
Corso, iniciou os estudos em Campinas, São Paulo, concluindo-os no Ginásio Diocesano São José, em Pouso
Alegre, Minas Gerais. Retornou à capital paulista e ingressa na Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
Estreou na literatura com o livro Poemas do Vício e da Virtude, em 1913. No ano seguinte, passa a residir em
Itapira, São Paulo, onde trabalhou como advogado e dirige os jornais Diário de Itapira e O Grito! Publica em
1917 os poemas Moisés e Juca Mulato, este considerado sua obra-prima. Em 1919, trabalhou como redator-chefe
da Tribuna de Santos, onde que permanece por um ano. Novamente na capital paulista, assume a direção do
jornal A Gazeta e inicia a colaboração para o Correio Paulistano, veículo em que fará, sob o pseudônimo Hélios,
uma das mais contundentes defesas do movimento modernista. Participa da Semana de Arte Moderna, em 1922,
coordenando a segunda noite do evento. Nos anos seguintes integra, com o poeta Cassiano Ricardo (1985 1974) e o escritor Plínio Salgado (1895 - 1975), os grupos Verde-Amarelo e Anta, agremiações político-literárias
de caráter nacionalista que se opunham ao movimento pau-brasil de Oswald de Andrade (1890 - 1954).
Convidado por Assis Chateaubriand (1892 - 1968), assume a direção do jornal Diário da Noite em 1933. Em
1936, integra o grupo A Bandeira, movimento cultural fundado por Cassiano Ricardo, de caráter também
nacionalista e responsável pela edição da revista Anhanguera. Dois anos depois, é indicado pelo governador
Ademar de Barros (1901 - 1969) para a direção do Serviço de Publicidade e Propaganda do Estado de São Paulo,
renomeado Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP. Em 1942, dirige o jornal A Noite. No ano seguinte,
toma posse da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras - ABL. Entre 1926 e 1962, ocupa por
diversas vezes os cargos de deputado estadual e federal. Na cidade de Itapira, é inaugurada, em 1987, a Casa
Menotti Del Picchia, instituição responsável pela manutenção e preservação do seu acervo. A importância
histórica de Menotti Del Picchia para o Modernismo brasileiro é consensualmente reconhecida: para além de ter
sido o responsável pela apresentação dos pressupostos estéticos durante a Semana de Arte Moderna, o autor
militou em favor do movimento em sua coluna diária no Correio Paulistano, tornando-se assim um de seus
principais cronistas. Embora tenha atuado na linha de frente do movimento e da organização da Semana de Arte
Moderna de 1922, Menotti Del Picchia desenvolveu obra ainda influenciada pelas correntes estéticas com as
quais o Modernismo procurou romper. Nos diversos gêneros a que se dedicou nota-se o desencontro entre sua
prática literária e a revolta de forma e conteúdo por ele mesmo propagada. (LISBOA, 2014, p. 01)
18
Registrado com o nome de Mário Raul de Moraes Andrade, nasce no dia 9 de outubro de 1893 o
então conhecido por Mário de Andrade. Na época, seus pais, Carlos Augusto de Moraes Andrade e Maria Luísa
Leite Moraes Andrade residiam à Rua Aurora, 320, na cidade de São Paulo – SP. Em 1903, com apenas 10 anos
de idade, escreve o seu primeiro poema-canção, o qual, segundo relatos do próprio autor, não agradou sua mãe.
Dois anos depois ingressa no Ginásio Nossa Senhora do Carmo, dos Irmãos Maristas, e em 1909 se forma
bacharel em Ciências e Letras. Inicia no ano seguinte seu curso superior na faculdade de Filosofia e Letras de
São Paulo. Inicia seus estudos artísticos em 1911, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Em 1915
conclui o curso de canto no Conservatório e dedica-se à carreira de professor de música. Conclui, como
voluntário, o Serviço Militar em 1916 e em 1917 diploma-se em piano, ainda pelo Conservatório. Neste mesmo
ano seu pai morre, e o escritor publica “Há uma gota de sangue em cada poema”, sob o pseudônimo de Mário
Sobral. Ainda no ano de 1917 entra em contato com a modernidade através da exposição de Anita Malfatti, e
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Segundo Silva e Sant‟Anna (2007, p. 220), o grupo de modernistas descobriram os
talentos e a grandiosidade das esculturas e das obras de Brecheret, e a partir de então, sua
presença passou a ser indispensável nas reuniões e ajuntamentos que aconteciam nas casas de
Anita, Mário ou Oswald.
A construção do Monumento às Bandeiras, segundo Lisboa (2014), teve início
somente em 1936 e foi concluída em 1953. Além de apresentar sua maquete em São Paulo,
também fez uma exposição em Santos, quando recebeu diversas críticas favoráveis, abrindo o
caminho para o sucesso. O desenvolvimento da maquete foi baseado na saga dos
bandeirantes, dispostos a conquistar novas terras.
A obra foi encomendada pelo Estado de São Paulo para fazer parte das comemorações
programadas para o Centenário da Independência do Brasil, em 1922. Entretanto, como a
escultura era de uma magnitude imensurável, seu esboço, desenvolvimento e execução
com o Barroco Mineiro através da sua primeira visita a Minas, para onde voltaria outras vezes em busca de
conhecer as suas cidades históricas. Sua carreira prossegue com várias obras publicadas em jornais e revistas.
Recebe o diploma de Membro da Congregação Mariana de N. Sra. da Conceição da Igreja de Santa Efigênia,
trabalha como professor de História da Arte no Conservatório e faz parte da Sociedade de Cultura Artística.
Participa de diversos eventos ligados à arte, conhece Oswald de Andrade e é apresentado por ele a muitas
pessoas como poeta modernista. Em 1922 participa da Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Torna-se poeta
e crítico literário. Torna-se um dos maiores ícones do modernismo no Brasil, vindo a publicar diversas obras, das
mais conhecidas e representativas do movimento modernista brasileiro. Virá, nos anos seguintes, a colaborar
para a literatura como cronista, crítico, poeta, romancista e apreciador das artes plásticas modernistas. Colabora
na Revista de Antropofagia e em 1928 escreve Macunaíma, uma de suas obras primas. Na política atua como
membro do Partido Democrático, apoia a Revolução de 30 e defende o Nacionalismo Musical. É contra o Estado
Novo. Atua de forma fundamental no movimento das vanguardas modernistas, fazendo parte de diversos grupos
artísticos, lecionando em diferentes locais e escrevendo o quanto podia para defender seus ideais artísticos e
combater os antigos conceitos de arte. Influencia na literatura, música, arte, política e sociedade. Em 1945,
coberto de reconhecimento pelo papel que desempenhou durante três décadas, morre em São Paulo, no dia 25 de
fevereiro, vítima de um enfarte em sua casa. Foi enterrado no Cemitério da Consolação. Postumamente são
publicados Lira Paulistana e Poesias Completas. Tem como principais características da sua obra literária a não
submissão às emoções, ou seja, o controle das mesmas e o uso delas para atingir seus objetivos literários. Como
temática utiliza as lendas e assuntos do povo, os fatos do cotidiano, unindo a isto suas características artísticas e
seu pensamento modernista. (ARAÚJO, s.d., p. 01, A)
19
Um dos maiores nomes do movimento modernista brasileiro, José Oswald de Sousa Andrade nasceu em São
Paulo em 1890. Na época, chegava a São Paulo a industrialização e a tecnologia, a cidade se urbanizava e
Oswald logo assimilaria fascinado: o bonde elétrico, o rádio, o cinema, a propaganda etc. Em 1911 fundou a
revista O Pirralho e em 1919 formou-se bacharel em Direito em São Paulo e dois anos depois começou a
articular a campanha modernista, com o apoio do poeta Mário de Andrade, e de outros artistas e intelectuais,
como Anita Malfatti e Manuel Bandeira, que participariam na Semana de Arte Moderna, em 1922. Foi um dos
organizadores da Semana de Arte Moderna, e dela participou ativamente tendo como companheiro inseparável
seu amigo Mário de Andrade, com o qual formou a dupla de maior expressão da literatura modernista no Brasil.
Tinha 22 anos quando fez a primeira viagem à Europa (1912), onde entrou conheceu os movimentos de
vanguarda. Só dez anos depois viria a empregar as técnicas aprendidas. Foi divulgador do Futurismo e do
Cubismo. Na década de 1920, escreveu para muitos periódicos, publicou os romances da Trilogia do Exílio e
trabalhou na divulgação da estética modernista com os manifestos Pau-Brasil (1924), que utilizava elementos da
vanguarda francesa e pregava a criação de uma poesia primitiva e nacionalista; e o movimento Antropofágico
(1928) que questionava a estrutura política, econômica e cultural do país. Nos anos seguintes publicou diversos
romances. Entre 1931 e 1945 foi integrante do Partido Comunista, e sofreu perseguições políticas pela sua
militância. Em 1945 tornou-se livre-docente em Literatura Brasileira na USP, com a tese A Arcádia e a
Inconfidência. Oswald também atuou como cronista. Escrevendo em estilo macarrônico, e como crítico da
literatura e das artes na época. Faleceu em São Paulo, em 1954. (ARAÚJO, s.d., p. 01, A)
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perduraram por mais de trinta anos, sendo a obra entregue à cidade de São Paulo somente em
1954, por ocasião das comemorações do IV Centenário da capital paulista. Segundo Moura
(2011, p. 03):

Em 1920, como forma de celebrar o Centenário da Independência brasileira, foi
apresentada a maquete do Monumento às Bandeiras, primeira obra para o espaço
público elaborada por Brecheret. O projeto causou estranhamento nas pessoas que
visitaram a exposição porque o escultor incorporou conceitos vigentes na Itália,
onde ele estudou entre 1913 e 1919, mas que eram pouco conhecidos no Brasil.

Apesar de ser uma obra grandiosa e de uma magnitude imensurável, o Monumento às
Bandeiras de Brecheret também causou estranheza em relação à representação dos
bandeirantes, anônimos e nus, tendo retratado também índios, negros, brancos e imigrantes.
Como esclarece Moura (2011, p. 05):

Na escultura do Parque do Ibirapuera, Brecheret conservou a ideia original do grupo
anônimo, constituído por indígenas, negros, portugueses, mamelucos e, por ele
próprio, um imigrante que viveu e construiu uma carreira no Brasil. O artista incluiu
no monumento, uma figura que o representou, como um sujeito que, à semelhança
dos mamelucos paulistas, também buscou alternativas.

A execução da obra abriu novas oportunidades e horizontes para Brecheret, que
começou “a abandonar as velhas formas clássicas para concepções mais arrojadas que mais
tarde iriam marcar sua presença no cenário artístico contemporâneo”. (PELLEGRINI, 1994,
p. 09)
Em 1921, mais precisamente no dia 27 de julho, o escultor deixou uma maquete (bem
primitiva) exposta na Casa Byington, localizada à Rua XV de Novembro. Porém, essa
primeira tentativa de levantar patrocínio (público ou privado) foi frustrada, não obtendo
nenhum recurso, como relata Ribeiro (2006, p. 73):
A maquete apresentada em 1920 na Casa Byington teve origem no apoio dos
modernistas ao artista, que o incentivaram a participar do concurso para um
Monumento às Bandeiras. Brecheret foi instruído sobre o significado das bandeiras
por Cassiano Ricardo20 e Menotti del Picchia.
20

Cassiano Ricardo nasceu em 26 de julho de 1895 e faleceu em 14 de janeiro de 1974. Foi jornalista, poeta,
historiador e ensaísta, além de ter sido membro da Academia Brasileira de Letras. Foi um representante do
modernismo brasileiro e era nacionalista. Seu primeiro livro Dentro da Noite foi publicado quando ainda era
jovem (16 anos). Como jornalista sua participação foi muito ativa: Trabalhou no Correio Paulistano (1923 a
1930) - Dirigiu A Manhã (jornal); além de ter sido o fundador das revistas Novíssima (revista modernista –
1924), Planalto (1930) e Invenção (1962). Sua obra passou por diversas fases: parnasiana, simbolista e por fim,
a modernista. Algumas Obras (poesia): Dentro da noite (1915); A flauta de Pã (1917); Borrões de verde e
amarelo (1927); Martim Cererê (1928): considerada sua melhor obra, estando ao lado de Macunaíma (Mario de
Andrade) e Cobra Norato (Raul Bopp). É um poema indianista e nacionalista em que os índios, negros e brancos
tomam posse e constroem um novo país; Deixa estar, jacaré (1931); Canções da minha ternura (1930); O sangue
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Nessa primeira exposição da maquete do Monumento às Bandeiras, nem a ilustre
presença do então atual Presidente do Estado, Washington Luiz21, na cerimônia de abertura
fora capaz de levantar fundos para retirar a obra do papel e torná-la real.
No ano seguinte, em 1921, Brecheret apresentou a escultura Eva, que fora adquirida
pela Prefeitura de São Paulo. Yoshida (2013, p. 01) nos traz o seguinte relato sobre a mesma:
Eva – primeira obra que Victor Brecheret fez para a cidade de São Paulo. A peça,
premiada em Roma em 1919, é tida como a primeira manifestação relacionada com
a Semana de Arte Moderna de 1922. A escultura apresenta um tratamento naturalista
da anatomia e uma contida dramaticidade, expressa através de torções do corpo e de
volumes, trabalhados em luz e sombras acentuadas.
das horas (1943); Um dia depois do outro (1947); Poemas murais (1950); A difícil manhã (1960); Jeremias semchorar (1964); Os sobreviventes (1971). Ensaio: O Brasil no original (1936); O negro da bandeira (1938); A
Academia e a poesia moderna (1939); Marcha para Oeste (1940); Algumas reflexões sobre a poética de
vanguarda (1964). Curiosidades: É formado em Direito; Participou dos grupos modernistas “Verde Amarelo” e
“Anta”, juntamente com Plínio Salgado, Menotti del Picchia, Raul Bopp, Cândido Mota Filho e outros;
Presidente do Clube da Poesia em São Paulo e foi reeleito várias vezes; Muitos de seus poemas foram traduzidos
para vários idiomas; Aos 12 anos fundou a revista Íris; Recebeu influências do Concretismo e Praxismo.
(GOMES, s.d., p. 01)
21
Washington Luís Pereira de Souza nasceu em Macaé (RJ), em 1869, pertencente a uma família de grande
prestígio político no período imperial. Advogado, bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em
1891. Iniciou sua carreira política em 1897 como vereador e, posteriormente, prefeito de Batatais (SP). Em 1900,
disputou uma cadeira na Câmara Federal por São Paulo, apresentando-se com um perfil oposicionista em relação
aos governos federal e estadual. Apesar de vitorioso, não pôde assumir seu mandato por ter tido sua eleição
rejeitada pela Comissão de Verificação de Poderes da Câmara dos Deputados. Nesse mesmo ano transferiu-se
para a capital paulista. Nos anos seguintes iniciou uma bem-sucedida carreira política no Partido Republicano
Paulista (PRP). Exerceu os cargos de deputado estadual (1904-1906), secretário estadual de Justiça (1906-1912),
prefeito da capital (1914-1919) e presidente do estado (1920-1924). À frente do governo estadual, ampliou os
efetivos militares paulistas com o objetivo de aumentar o poder de pressão do estado na federação, construiu
mais de 1.300 quilômetros de estradas de rodagem - seu lema era "Governar é abrir estradas" -, e dedicou um
tratamento duro ao movimento operário, cujos problemas dizia "interessar mais à ordem pública do que à ordem
social". Após deixar o governo de São Paulo, ocupou uma cadeira no Senado. Em março de 1926, concorrendo
como candidato único, elegeu-se presidente da República. Sua gestão à frente do governo federal foi marcada
por uma política de câmbio elevado, que visava favorecer as exportações, resultando também na proteção da
indústria nacional, ao mesmo tempo que afetava negativamente o comércio de importação pela alta nos preços
dos artigos estrangeiros. No início de 1929, indicou, para sucedê-lo, o presidente de São Paulo Júlio Prestes.
Essa escolha desagradou os políticos de Minas Gerais, que esperavam que a alternância entre paulistas e
mineiros na presidência - estabelecida pela "política do café com leite"- fosse mantida. Contrariados, os grupos
dirigentes de Minas aliaram-se aos do Rio Grande do Sul e formaram a Aliança Liberal, que lançou os nomes do
gaúcho Getúlio Vargas e do paraibano João Pessoa à presidência e vice-presidência da República,
respectivamente. A Aliança Liberal receberia ainda o apoio dos grupos de oposição dos demais estados e dos
militares oriundos do movimento tenentista. A campanha eleitoral foi bastante acirrada, com a oposição
realizando grandes comícios nos principais centros urbanos do país. Realizado o pleito no mês de março de
1930, porém, saiu vitoriosa a chapa situacionista. O resultado eleitoral foi logo contestado por setores da Aliança
Liberal, que alegavam a ocorrência de fraudes no pleito e começaram a articular um movimento político-militar
que depusesse Washington Luís. Deflagrado no dia 3 de outubro, o movimento logo se estendeu por todo o país.
No dia 24 de outubro oficiais graduados das Forças Armadas no Distrito Federal depuseram o presidente, que foi
levado preso para o forte de Copacabana. O governo ficou a cargo, durante alguns dias, de uma junta governativa
composta pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso e pelo contra-almirante Isaías de Noronha. Em 3 de
novembro, o poder foi entregue, após certa relutância por parte dos membros da junta, a Getúlio Vargas,
comandante das forças revolucionárias. Enquanto isso, Washington Luís rumava para o exílio. Viveu, então, por
17 anos na Europa e nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil em 1947 e fixou-se em São Paulo, sem retomar,
contudo, a atividade política. Morreu na capital paulista, em 1957. (ABREU, 2001, p. 01)
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A obra Eva é descrita por Pellegrini (1994, p. 09) como a representação de “um lindo
nu feminino em mármore, com acentuadas nuances modernistas, onde sobressai a delicadeza
e a aprimorada técnica do artista”.
Ainda em 1921, segundo Mundin (2013), Brecheret ganhou uma bolsa de estudos do
Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, com destino a Paris. Essa viagem foi importante
para o aperfeiçoamento de suas obras, pois Brecheret recebeu influência da escultura cubista,
dos escultores Brancusi22, Maillol23 e Henry Moore e do Art Déco.
No período em que Victor Brecheret decidiu ir para Paris estudar outros estilos,
conhecer novas técnicas e se aventurar pelo mundo afora, um fator ficara bastante claro para
ele: sua situação financeira era apertada e ele não possuía muitas economias, e ainda não
conseguiria viver exclusivamente da sua arte. Por isso, contou, naquele momento, com a ajuda
do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, que acreditou e investiu em seu talento, que
despertava, destacava e aflorava com tão pouca idade.
Não sabendo o que iria encontrar fora do Brasil, Brecheret, dirigiu-se para Paris,
capital famosa por lançar artistas e escultores, e também por concentrar grande parte desses

22

Constantin Brancusi foi um escultor abstracionista romeno nascido em Hobita, considerado o pioneiro da
escultura abstrata, sendo seu primitivismo o ponto de partida de uma tradição escultórica que se mantém viva
sobretudo entre escultores ingleses. Descendente de uma família de camponeses, na infância foi pastor de
ovelhas e aprendeu a ler e escrever sozinho. Em contato com a arte popular romena do entalhe em madeira,
estudou na Escola de Artes e Ofícios de Craiova (1894-1898) e, como bolsista, na Escola de Belas-Artes de
Bucareste (1898-1902). Após breve permanência em Munique, foi a pé para Paris (1904), onde estudou com
Antonin Mercié (1907) e fez contatos com artistas de vanguarda, como Max Jacob, Apollinaire, Picasso, Léger e
Modigliani. Em Paris redescobriu a escultura primitiva e uma forma mais táctil do que visual de abordar a sua
arte e no desenvolvimento da mesma privilegiou a simplicidade formal e a coerência à expressividade das
figuras. (SIQUEIRA; et al, 2010, p. 01)
23
Aristide Maillol (1861-1944) foi um esculturista e pintor francês. Nasceu em Banyuls-sur-Mer, nos Pireneus
orientais. Estudou pintura em Perpignan e, graças a École des Beaux-Arts, em Paris, tendo como mestres
Gérôme e Cabanel. Esteve naquela escola de 1882 a 1886, quando abandonou a pintura pela tapeçaria e pela
gravura em madeira. Sofreu a influência de Gauguin e de Maurice Denis. No começo do séc. XX, passou a
dedicar-se exclusivamente à escultura. Uma viagem à Itália e à Grécia levou-o a uma reapreciação da escultura
arcaica, afastando seu estilo da influência então poderosa de Auguste Rodin. Morreu em desastre de automóvel
nas vizinhanças de sua terra natal. Atividade. Maillol é primordialmente um escultor do nu feminino, isolado ou
em grupo. Seu poderoso neoclassicismo é baseado no estudo constante do modelo vivo. Enquanto a obra de
Rodin revela maior carga emocional, as esculturas de Maillol demonstram maior tranquilidade e maior
preocupação com o equilíbrio das massas. Ressentem-se, por isso mesmo, de certo formalismo; mas não podem
ser tachadas de acadêmicas ou de academicismo. Sua primeira e mais poderosa influência foi a de um
antiacadêmico, Gauguin. As formas de seus nus são sensualmente arredondadas, podendo em certos casos
adquirir conotação ingênua. Em argila, mármore ou bronze, a obra de Maillol oferece grande unidade, apesar de
sua extensão. Entre as suas principais esculturas estão: “Leda” (1900); “La Pensée” (1901, “O Pensamento”;
Hôtel de Ville, Perpignan); “L'Action enchainée” (1906; “A Ação encadeada”); monumento a Auguste Blanqui,
em Puget-Théniers; busto de A. Renoir (1907); “Monument Cézanne” (1911-1916; “Monumento a Cézanne”,
desde 1924 nos Jardins des Tuileries, em Paris); “Vênus” (1924); “Vénus au collier” (1924-1933; “Vênus com
colar”; “L'Air” (1940; “O Ar”); monumento a Mermoz, em Toulouse; “La Rivière” (1943; “O Rio”; Musée
National d'Art Moderne,Paris ). (ARAGÃO, 2010, p. 01)
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artistas renomados. As reais intenções do artista eram duas: absorver todo conhecimento
possível e ter contato com os artistas que já estavam em ascensão naquela época.
Brecheret desenvolveu um estilo cubista24 em suas esculturas executadas entre as
décadas de 1920 e 1930, período em que viveu em Paris. Essa influência podia ser vista na
maneira como ele dava volume e forma às suas obras, não perdendo a harmonia e a delicadeza
de sua arte, não importando a espécie do material utilizado (terracota, mármore, granito,
bronze, madeira e outros).
É por meio da influência do Art Déco que suas obras se tornaram mais geométricas e
abstratas, agradando a crítica em geral. Outro destaque que podemos ressaltar é a aquisição da
obra Grupo pelo Museu Jeu de Pomme – Paris. Infelizmente, a mesma desapareceu na
Segunda Guerra Mundial.
Em 1922, mesmo estando ausente, teve suas obras apresentadas na Semana de Arte
Moderna, no saguão do Teatro Municipal de São Paulo. A partir dessa exposição, Brecheret
manteve paralelamente sua carreira artística na Europa e no Brasil.
Pellegrini (1994, p. 03-09) relata que as obras do escultor expostas no Teatro
Municipal de São Paulo durante a Semana de 22, “transformaram-se em ícones do
modernismo brasileiro25”, sendo que “duas delas estão aqui Vitória e O Ídolo e representam
24

Cubismo é um tipo de arte considerada mental, ou seja, desliga-se completamente da interpretação ou
semelhança com a natureza, a obra tem valor em si mesma, como maneira de expressão das ideias.
Pablo Picasso. Nascido na cidade de Málaga, em 25 de outubro de 1881, Pablo Ruiz Picasso – pintor espanhol
naturalizado francês – tornou-se um dos mestres das Artes Plásticas do século XX, pois era ainda escultor, artista
gráfico e ceramista. (BOAS, 2009, p. 01)
25
Modernismo foi o período do movimento da literatura moderna nas letras. Esta escola engloba manifestações
vanguardistas como o Futurismo, o Super-realismo e o Dadaísmo. O objetivo do Modernismo, no que se refere à
literatura, foi indicar a necessidade de renovação, opondo a modernidade ao tradicionalismo. O modernismo
brasileiro foi iniciado no século XX. Na época, a preocupação dos autores modernos era substituir os antigos
valores. As principais características desta escola literária são o progresso, a sensação de instabilidade e
transitoriedade, a criação e investigação pessoal, o livre exame e o futuro. Com esta configuração, o Modernismo
fixa-se na historiografia literária brasileira com o início da Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu nos
dias 13, 15 e 17 daquele ano no Teatro Municipal de São Paulo. Porém, antes destes dias de manifestação de
obras e ideias modernistas, este espírito literário já havia começado um processo de preparação anos antes. Uma
das primeiras manifestações do pré-modernismo no Brasil foi o Futurismo, termo presente no país entre 1915 e
1921, ano em que Oswald de Andrade publicou um artigo em que chamou Mário de Andrade de “o meu poeta
futurista”.
A origem da Semana de Arte Moderna de 1922 foi uma sugestão do pintor Di Cavalcanti feita a Paulo Prado. A
proposta era iniciar uma “série de escândalos da Semana de Elegância de Deauville”. Até hoje, existem
controvérsias sobre qual cidade teria criado o movimento. Rio de Janeiro ou São Paulo? Consta que nas duas
cidades existiam grupos renovando e indicando ideais modernos. Em São Paulo, os intelectuais eram Mário de
Andrade, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Luís Aranha, Agenor
Barbosa, Plínio Salgado e Cândido Mota Filho. No Rio, os principais nomes eram Graça Aranha, Ribeiro Couto,
Renato Almeida, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira e Manuel Bandeira. Vinte anos após o final do
movimento, Mário de Andrade traçou quais foram seus rumos iniciais: estabilizar uma nova forma de
consciência criadora brasileira, atualizar a inteligência artística do país e conquistar o direito à pesquisa estética.
Apesar da Semana de Arte Moderna ser considerada um marco histórico, após o seu fim, o Modernismo entra
em uma fase de ruptura entre os grupos e de divergência de correntes. De São Paulo e Rio de Janeiro, as ideias
foram proliferadas para outras regiões do Brasil. De acordo com alguns intérpretes da literatura contemporânea,
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bem o fascínio do artista pelo instável equilíbrio das formas e volumes do corpo feminino”. E
conclui que, “foram suas arrojadas esculturas que dariam base a todo o movimento que
perpetuou a arte moderna contemporânea”.
Segundo Pellegrini (2006, p. 01):
Sua trajetória artística é “sui generis” se comparada com a de seus contemporâneos,
inclusive os pintores. Tendo iniciado seu aprendizado em Roma, já em 1921
retornava à Europa, desta feita para Paris, pensionado pelo governo paulista, onde
permaneceu até 1935/1936 vivendo uma atmosfera privilegiada artisticamente,
quem sabe a mais rica de todas as suas experiências, haja vista que, contrariamente
aos demais artistas, venceu primeiro na Europa, mais precisamente em Paris, para
posteriormente vencer no Brasil, justificando assim essa sua faceta muito particular.

De acordo com Lisboa (2014, p. 01), durante seus estudos em Paris, Brecheret se
mostrou “muito mais sensível a três fontes”, as quais “busca fundir de maneira pessoal: a
ênfase ao volume geométrico da escultura cubista, o tratamento sintético da forma dado pelo
escultor romeno Constantin Brancusi e a estilização elegante do Art Déco26”. A autora
complementa, “a convergência dessas matrizes pode ser percebida em Tocadora de Guitarra

o Modernismo foi fixado historicamente na Semana de 22, mas se estende até a década de 60. Porém, o termo foi
perdendo sua força e se estratificando como uma denominação geral. (ARAÚJO, s.d., p. 01, B)
26
O Art Déco – termo que deriva da língua francesa e nasce da expressão arts décoratifs – designa uma escola
de natureza internacional que marca, no período que vai de 1925 até 1939, movimentos como a decoração, a
arquitetura, o design interior e o desenho industrial, bem como a moda, as artes plásticas e gráficas, além do
cinema, nos quais ela tem suas fontes principais. Esta forma de expressão começa a ganhar forma e significação
a partir da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, que tem lugar em Paris no ano
de 1925. Ela está enraizada especialmente na escola conhecida como Art Nouveau, que trabalha mais com as
linhas onduladas e sem simetria, baseando-se em formatos vegetais e em adornos com motivos florais. Ao
contrário desta arte, porém, o Art Déco se vale de linhas retas ou esféricas, das figuras geométricas e do desenho
de natureza abstrata. Resumindo, o Art Déco nasceu da combinação de movimentos variados do princípio do
século XX, tais como Construtivismo, Cubismo, Modernismo, Bauhaus, Art Nouveau e Futurismo. Esta escola,
que está estreitamente conectada às características modernas e vanguardistas deste período, trabalha
especialmente com imagens de animais e de esboços femininos, optando por uma expressão „clean e genuína‟.
Movimentos que marcaram o início do século XX se aliaram para compor o Art Déco vigente em 1925 – entre
eles o cubismo, a abstração geométrica, o construtivismo e o futurismo. Todas estas expressões modernistas,
combinadas à cultura hindu, asteca, egípcia e oriental, bem como ao estilo do balé russo de Diaguilev, do Esprit
Nouveau do arquiteto, urbanista e pintor francês Le Courbusier e da Companhia de Arte Francesa, imprimiram
seus vestígios nos produtos Art Déco. A princípio esta expressão artística está mais direcionada para a alta
burguesia, que se beneficiou particularmente do final da Primeira Guerra, pois ela era confeccionada com
matéria-prima mais dispendiosa, como, por exemplo, o jade, a laca e o marfim. Posteriormente, depois da mostra
Art Déco no Metropolitan Museum de Nova York, em 1934, esta arte ganha um conteúdo mais acessível às
massas e à produção em larga escala. Com uma maior acessibilidade deste estilo às camadas populares, o Art
Déco se dissemina mais e passa a integrar o dia-a-dia de cada um, seja na esfera da propaganda, nos utensílios de
uso diário nas residências, seja nos acessórios femininos, no universo „fashion‟, nos móveis, entre outros. Desta
forma o Art Déco se espalha por todo o continente europeu e pela América do Norte, insinuando-se pela esfera
da música, do cinema hollywoodiano, da arquitetura, entre outros setores culturais. Portanto, apesar deste estilo
começar a decair em meados dos anos 30, suas características remanescem na decoração de interiores, no ramo
da edificação, bem como em outras esferas da produção. Esta arte também está presente na criação do escultor
brasileiro Victor Brecheret. Assim, este estilo pode ser encontrado igualmente neste país, especialmente no Rio
de Janeiro, em vitrais, escadas, na Central do Brasil, no núcleo central da metrópole. Na Europa o ápice desta
produção artística se deu na década de 20, e nos EUA ela seguiu ao longo dos anos 30. (SANTANA, s.d., p. 01)
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(1923). Nessa fase o escultor reduz a dramaticidade vista em suas obras anteriores. Agora
produz formas simplificadas e de forte cunho ornamental”.
Segundo Algrave (2004, p. 01), a escultura Mise au Tombeau – O Sepultamento, de
1923, “[...] é uma das obras mais destacadas de seu período francês. Esta é organizada em
formas lineares e possui uma suavidade melódica. O tema é tratado com muita simplificação
formal, evocando um clima de grande serenidade”.
Para Pellegrini (2006, p. 01), o período em que Brecheret permaneceu em Paris, que
pode ser chamado de “fase parisiense”, apresenta um artista diverso daquele que havia
passado seis anos em Roma, utilizando toda a experiência adquirida para dirigir sua arte por
caminhos muito próprios, embora tivesse vivido no momento artístico parisiense em que
trinta mil artistas procuravam um “lugar ao sol”. Destacando-se por suas obras e esculturas da
forma feminina que apresentam a delicadeza das linhas francesas, Brecheret buscou aprimorar
essas formas e passou a conviver com esses artistas. Segunda a autora:
Brecheret viveu o “art-déco” e “noveau”, mas manteve acima de tudo um estilo
próprio, visto que para aqueles que conhecem seu trabalho as obras desse período
são inconfundíveis, possuidoras de um traço pessoal. Nesse período expôs
constantemente em todos os salões que se realizava como o “Salon d'Automne”,
“Salon de la Société des Artistes Français – Section de Sculpture et Gravure sur
Pierre”, “Salon des lndépendents”. Várias obras ali premiadas encontram-se hoje em
São Paulo, como, por exemplo, a “Mise au Tombeau”, premiada no “Salon
d’Automne” de 1923 que se encontra presentemente no túmulo da família Guedes
Penteado. (PELLEGRINI, 2006, p. 01)

Foi por meio da exposição no Salon d’Automne, em Paris, que Brecheret apresentou a
obra Mise au tombeau – O Sepultamento, premiada nessa exposição, e que atualmente adorna
o túmulo de D. Olivia Guedes Penteado, a qual, segundo Pellegrini (1994, p. 09), foi uma
“grande incentivadora e protetora das artes dos anos 20 e 30”. Podemos admirá-la no
Cemitério da Consolação, onde se pode observar:

[...] características revolucionárias e constitui um fato novo para a época, muito
embora nos dias de hoje ainda seja extremamente arrojada e bela. Concebida em
granito, em blocos finos, possui seu talhe a forma de um painel, onde a figura da
mãe e filho se debatem com as expressões de dor, e as mãos em forma de cunha,
possibilitando uma repetição de formas e ritmos quase simultâneos.

Desde então, Brecheret tomou gosto pelas críticas favoráveis e não parou mais de
expor suas obras e talentos. Em constante evolução, e na busca incessante de novas técnicas e
formas para esculpir, Brecheret criou, em 1924, a obra Porteuse au Parfum – Portadora de
Perfumes e a expôs no Salon d’Automne em Paris. Esta obra foi realizada a partir de um
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enorme bloco de gesso patinado em dourado e na qual se podia ver refletido o charmoso e
clássico ambiente de Paris nos anos 20. Está obra segue os parâmetros do Art Déco. Segundo
Milliet (1981, p. 241):

[...] toda a sua rota, desde o início, está traçada, e visível a um olhar perspicaz, nas
estilizações, nas simplificações, nas deformações, nas sínteses. O escultor jamais se
apegou à concepção analítica, e quando parou no pormenor foi sempre para fazer da
parte um todo, para valorizá-la plasticamente como uma obra em si e não a fim de
marcar uma tendência naturalista. E, quando teve como objetivo o próprio todo, o
pormenor só lhe interessou como solução de equilíbrio ou de grafismo sensível.

No ano seguinte (1925), Brecheret participou novamente da exposição no Salon
d’Automne, em Paris, onde apresenta a escultura Danseune – Dançarina. Neste mesmo ano,
também participou do Salon de la Société des Artistes Français, Section de Sculpture et
Gravure sur Pierre. De acordo com Algrave (2004, p. 01):
[...] em 1925 Brecheret recebeu a “Menção Honrosa27” na exposição do Salon de
Ia Société des Artistes Français-Section de Sculpture et Gravure sur Pierre
da mesma forma que em 1934 recebe de governo francês a “Cruz da Legião de
Honra, a título de Belas-Artes, no Grau de Cavaleiro” por ocasião da aquisição pelo
mesmo governo de sua obra O Grupo, que primitivamente figurou no Jeu de
Pomme e que agora se encontra na cidade de La Roche-sur-Yon, na região da
Bretanha, em um logradouro público anexo à biblioteca local.

Pellegrini (1994, p. 13) descreve a obra O Grupo com as seguintes características: “a
escultura referida reflete a sensualidade buscada pelo artista nas obras daquele período, onde
se vê a figura feminina ao lado de um cavalo toda rebatida em formas suaves e arredondadas
em um só bloco, em um único talhe”.
Em 1934, segundo Algrave (2008), a obra O Grupo foi adquirida pelo governo
francês, que determinou que a mesma fosse alocada no Museu Jeu de Pomme. A escultura
encontra-se atualmente em La Roche-sur-Yon.
Grosso (2014) complementa, afirmando que, por intermédio da escultura O Grupo,
Brecheret recebeu a “Cruz da Legião de Honra, a título de Belas Artes, no Grau de
Cavaleiro”. A título de curiosidade, Pellegrini (1994, p. 13) destaca que:

[...] durante a Segunda Guerra Mundial esta obra teria sido deslocada para o Jardim
de Luxemburgo (Paris), juntamente com outras de igual importância. Anos depois a
obra foi colocada em uma praça pública na cidade de La Roche Sur Yon, capital da

27

A “Menção Honrosa” foi uma honraria concedida ao primeiro artista plástico brasileiro que se tem notícia,
deixando consolidado o seu nome e sua presença artística na capital das artes plásticas, na França.
(PELLEGRINI, 1994, p. 13)
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Província de Vingt-Deux, no sul da Bretanha, constituindo, inclusive, atração
turística oficial da referida cidade.

Nos anos seguintes, ainda na Europa, Victor Brecheret participou e realizou diversas
exposições. Entretanto, além de expor no Salon d’Automne, ele fez também sua primeira
exposição individual em São Paulo.
Em 1929, Brecheret participou da exposição no Salon des Indépendents, com as
esculturas Après le bain – Depois do banho e La fuit en Egipte – Fuga para o Egito. Essa
exposição, segundo Pellegrini (1994, p. 13), deu continuidade “a uma carreira já vitoriosa, o
que, aliás, constitui uma faceta sui generis na carreira do artista, pois primeiramente venceu
na Europa, para posteriormente ser vitorioso no seu próprio país”.
Mesmo com a carreira vitoriosa e consolidada pelo sucesso, Brecheret almejava ainda
mais. Seus sonhos, pensamentos e planos estavam focados na concretização da maquete do
Monumento às Bandeiras, que havia sido iniciada em 1920, e deixada na gaveta, um pouco
esquecida, porém, sem nunca ter deixado a ideia morrer.
Quando retornou ao Brasil, em 1936, deu início aos preparativos e trabalhos para a
execução do Monumento às Bandeiras. Segundo Pellegrini (1994, p. 13), “Brecheret
preocupado em consumar a sua obra máxima, „palavra do artista‟, fixa definitivamente
residência no Brasil, dando início à sua escalada de obras monumentais”.
Quando regressou para São Paulo, tornou-se um dos fundadores da Sociedade PróArte Moderna. Araújo (2014, p. 01) nos remete aos anos 1940 e 1950, quando Brecheret deu
um salto na sua carreira. Estes anos:
[...] abrangem os últimos quinze anos de vida de Brecheret foram igualmente férteis
não apenas em criatividade artística, mas também em termos de produção, bastando
verificar que nesse período elaborava o Monumento às Bandeiras e o Monumento a
Caxias, esculpia o Fauno, Depois do Banho, que se encontra no “Largo do
Arouche”, a fachada externa do “Jockey Club”, os baixos-relevos do antigo
“Moinho Santista”, que hoje se encontram no Banco Bandeirantes.

Em 1941, ao concorrer para a execução do Monumento à Duque de Caxias, Brecheret
venceu o concurso e, além de esculpir o referido monumento, fez também o Fauno que,
segundo Pimenta (2009, p. 01), “é inspirada em peça impressionista francesa”.
Esse período é compreendido como o “período brasileiro” em que o artista sofreu forte
influência da cultura indígena, passando a retratar, por meio de suas obras terracotas, as
figuras e costumes, cujo arrojo de concepção se reflete até os dias atuais.
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Deste momento em diante, Victor Brecheret, além de descobrir a beleza da arte
brasileira, ficou encantado e tomou gosto pelos temas ligados à terra e aos nativos. Segundo
Pellegrini (1994, p. 13):

[...] através de pesquisas de materiais, sem se afastar do grandioso dá início à sua
fase de terracotas, trabalhos artesanais retratando verdadeiras obras primas,
pequenas peças, tendo como temática assuntos da terra, onde a cultura indígena, os
bichos, animais e os temas marajoaras são uma constante, como por exemplo „Mãe‟,
uma figura abstrata em formas arredondadas insinua a índia segurando seu filho e ao
mesmo tempo adornada de pequenos bichos incrustados formando um conjunto belo
e ao mesmo tempo estranho. Essas incrustações se fazem presentes também nas
obras sacras, onde os santos apresentam marcas características e únicas do artista.

Segundo Alencar (2006, p. 01), Brecheret passou a trabalhar com a “geometrização das
formas”, deixando isto bem nítido em seus trabalhos e projetos, e fazendo dessa uma
característica marcante ou até mesmo uma marca registrada de suas obras. Segundo o autor,
“é possível notar em alguns de seus projetos, após seu retorno ao Brasil, a assimilação de
temas e características formais relacionadas às culturas indígenas. A partir do final dos anos
40, o índio brasileiro passou a ser presença importante na escultura de Victor Brecheret”. Esta
influência indígena é descrita por Silva Brecheret (2009, p. 09):

Fascinado pelas civilizações que habitaram o Brasil, há muitos séculos, na Ilha de
Marajó, ao norte do país, Brecheret criou sua arte Marajoara. A arte, tipicamente
indígena, apresenta-se desenvolvida, caracterizada por incisões e traçados, que
produzem um forte efeito sombreado e uma cobertura conseguida por uma camada
terrosa, que disfarça a cor inicial do barro. Algumas delas coloridas, outras não,
evidenciam a existência de uma civilização primitiva, na nossa floresta Amazônica,
que deixou, através de sua arte, uma rica coleção de vasos, cântaros e esculturas,
para provar que os grandes artistas no Brasil existiram bem antes da chegada dos
colonizadores.

Observando esse período de descoberta e de desenvolvimento da arte brasileira,
Pellegrini (1994, p. 14) traz a seguinte curiosidade sobre o artista:

Muito embora explorando esses temas da terra e da cultura brasileira, é curioso notar
que Brecheret sequer tinha noção da palavra „ecologia‟, não apenas por ser um tema
pouco valorizado na época, mas também pelo fato de ser o artista um intuitivo, um
artesão mestre do seu métier.

Segundo Pellegrini (1994), Brecheret acreditava ser um homem da terra, um homem
que escolheu o Brasil como pátria. Ele acreditava ter alma brasileira e então decidiu agraciar
os cidadãos deixando em solo brasileiro um grande legado de obras e esculturas,
enriquecendo não somente o acervo em si, como também penetrando na cultura e
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conhecimento dos brasileiros. Ele deixou sua marca nas obras públicas, enfeitando e dando
formas ao cinza e à correria do dia-a-dia de uma metrópole tão grande e acolhedora como São
Paulo.
No período de 1949 a 1950, Brecheret ainda estava trabalhando na execução do
Monumento às Bandeiras e decidiu alterar o projeto inicial da maquete na parte da base, que
originalmente seria uma escadaria, tendo optado, então, por laterais em plano inclinado mais
simples, as quais podemos ver nos dias atuais. Ele concluiu a majestosa obra em 1953, ano da
comemoração do IV Centenário da Cidade de São Paulo.
Seus trabalhos eram encomendados não apenas para destacar grandes monumentos
públicos, mas também para agraciar fachadas decorativas (a do Jockey Club de São Paulo, por
exemplo) e temas funerários de famílias burguesas.
Em 1951, Brecheret venceu a I Bienal Internacional de São Paulo, como melhor
escultor nacional, com a obra O Índio e a Suassuapara. Márcia Brasil (2013, p. 01) também
destaca:

Precursor e símbolo do modernismo, Brecheret alcançaria outro marco cultural
importante: a Bienal de São Paulo. Convidado para a primeira edição do evento, em
1951, ganha o Prêmio Nacional de Escultura com o bronze O Índio e a Suaçuapara,
notável síntese de suas pesquisas indígenas com as lições do escultor britânico
Henry Moore. O prêmio o consagrou como melhor escultor do Brasil.

Nessa escultura, O Índio e a Suassuapara, podemos visualizar as incrustações
compreendidas como características únicas deixadas pelo artista em cada obra. Segundo
Mundin (2013, p. 01), “o artista parte de dois volumes que se aglutinam e trabalha as
superfícies vazias ou cheias, nas quais se inserem as incisões”. De acordo com Pellegrini
(2006, p. 01), o
[...] exemplar em bronze se encontra na Antuérpia, Bélgica, no “Middelheim
Museu”, juntamente com os grandes escultores contemporâneos. Este trabalho e os
demais expostos naquela Bienal apresentam uma invasão do artista no mundo
abstrato, cuja concepção depois de quase quarenta anos ainda é extremamente
moderna, como um marco pioneiro na escultura contemporânea brasileira.

Esse período do artista é marcado pelas linhas, expressões e trabalhos com traços da
cultura indígena, demonstrando claramente a paixão eloquente que lhe invadiu o coração e a
alma pela cultura brasileira, pelas raízes do país que lhe acolheu de braços abertos e ao qual
ele retribuiu toda a receptividade com inúmeras e diversificadas obras e esculturas que
enriquecem nossa cultura.
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Em 1952, Brecheret viajou para Veneza para participar daquela Bienal.
Independentemente da nacionalidade, Victor Brecheret, entre os anos 1940 e 1950
trouxe para suas obras, um pouco da origem e cultura brasileiras, demonstrando versatilidade
e flexibilidade no talhe de seu cinzel, ao qual misturava traços do modernismo, da cultura
indígena, da relação com Brancusi e do contato com o Art Déco.
Entre suas viagens e os longos períodos que permanecia em solo brasileiro, Brecheret
produzia suas obras, dentre as quais podemos destacar Bartira, encomendada por Guilherme
de Almeida28, para dar vida à sua obra literária Acalanto de Bartira.

28

Guilherme de Andrade e Almeida nasceu em Campinas, SP, em 24 de julho de 1890. Filho do jurista e
professor de direito Estevão de Araújo Almeida e de Angelina de Andrade Almeida, passou os primeiros anos da
infância nas cidades de Limeira, Araras e depois Rio Claro, onde realizou os estudos primários. Em 1902 tornouse aluno do Ginásio de Campinas e, em 1903, com a vinda da família à cidade de São Paulo, ingressou no
Colégio de São Bento. Formou-se, em 1907, no Ginásio Nossa Senhora do Carmo, dos Irmãos Maristas. Em
1912, concluiu o curso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tendo, após a formatura, atuado
como promotor público em Apiaí e em Mogi-Mirim. De volta à Capital em 1914, trabalhou com o pai até 1923,
quando passou a se dedicar prioritariamente à atividade de escritor, iniciada alguns anos antes. A estreia literária
de Guilherme de Almeida se deu em 1916, com Mon Coeur Balance e Leur Âme(teatro), peças escritas em
colaboração com Oswald de Andrade e editadas sob o título de Théatre Brésilien. Seu primeiro livro de poemas,
Nós, veio a lume em 1917, seguindo-se A dança das horas e Messidor, ambos de 1919, e o Livro de Horas de
Sóror Dolorosa, publicado em 1920. Escreveu, em 1921, o ensaio Natalika e os atos em
verso Scheherazada e Narciso – A flor que foi um homem. Publicou Era uma Vez... em 1922. Nesse mesmo ano,
atuou decisivamente na realização da Semana de Arte Moderna, ao lado de Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Di Cavalcanti e Menotti del Picchia, entre outros. Ajudou a fundar a revista Klaxon (porta-voz do
movimento), integrando a equipe de editores; criou a capa do periódico, além de anúncios publicitários dos
patrocinadores, de concepção precursora da visualidade da arte de vanguarda e da própria propaganda moderna.
O poeta casou-se em 1923 com Belkiss Barroso do Amaral (Baby), e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde
permaneceu até 1925. Nesse ano publicou quatro livros de poemas: Narciso, Encantamento, Raça e Meu,
consistindo, estes dois últimos (principalmente Meu), no ápice de sua poesia modernista. Escreveu, também
nesse ano, a conferência "Revelação do Brasil pela poesia moderna" e a apresentou no Rio Grande do Sul, em
Pernambuco e no Ceará, a fim de difundir os ideais estéticos do Modernismo, regressando, em seguida, a São
Paulo. Em 1932, Guilherme participou ativamente da Revolução Constitucionalista, chegando a se alistar
voluntariamente, como soldado raso, e a lutar na cidade de Cunha. Ao final desse Movimento, foi preso e
exilado em Portugal, onde permaneceu até o ano seguinte. A estada naquele país forneceu elementos para a
elaboração de crônicas reunidas no livro O meu Portugal, publicado em 1933. Eleito em 1928 para a Academia
Paulista de Letras e, em 1930, para a Academia Brasileira de Letras, Guilherme de Almeida foi, durante décadas,
o mais popular poeta paulista. Sua obra compreende mais de 70 publicações, entre poesia, prosa, ensaio,
tradução, além do extenso trabalho jornalístico, ainda esparso; deste, destaque-se sua coluna “Cinematographos”,
pioneira da crítica cinematográfica em nosso país, mantida no jornal O Estado de S. Paulo entre as décadas de
1920 e 1940. Em 1959 foi eleito "Príncipe dos Poetas Brasileiros" em concurso patrocinado pelo jornal Correio
da Manhã, por meio da seção "Escritores e livros" – escolhido por um "colégio eleitoral" de cerca de mil
componentes, concorreu com os poetas Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes e
Mauro Mota. Guilherme faleceu em 11 de julho de 1969, em sua casa da Rua Macapá, no Pacaembu, em São
Paulo – a “Casa da Colina” –, onde residia desde 1946. Adquirida pelo Governo do Estado na década de 1970, a
residência do poeta tornou-se o museu biográfico e literário Casa Guilherme de Almeida, inaugurado em 1979,
que abriga também, hoje, um Centro de Estudos de Tradução Literária. Dotado de reconhecido domínio técnico,
Guilherme transitou com igual competência por modelos composicionais diversos. Segundo o escritor Lêdo Ivo,
em sua introdução à segunda edição de Raça, “talvez mais do que nenhum outro dos participantes da Semana de
Arte Moderna, Guilherme de Almeida viveu o drama da conciliação estética do novo com o velho, da fôrma com
a forma, da tradição com a invenção, da rotina e do automatismo das receitas com o clamor de criatividade”.
(CASA GUILHERME DE ALMEIDA)
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Foi somente em 1953, mais especificamente no dia 25 de janeiro, que Brecheret
realizou seu grande sonho, inaugurando o Monumento às Bandeiras, o qual, segundo
informações de Pellegrini (1994, p. 14), foi feito em:

[...] um bloco de granito de cerca de cinquenta metros de comprimento, por doze de
altura, representando a pujança da raça brasileira, vendo-se o negro, o branco, o
mameluco e o índio na procura da conquista do ser humano em busca de um país
maior e melhor, localizado no Parque do Ibirapuera em São Paulo, hoje símbolo da
cidade.

O Monumento às Bandeiras é, sem sombra de dúvidas, a maior obra de Brecheret e, de
acordo com Márcia Brasil (2013, p. 01), cumpriu a seguinte trajetória:

Em 1920 realiza a maquete para o Monumento às Bandeiras, no qual evoca a saga
dos bandeirantes na conquista de novas terras. E em 1936, Brecheret inicia a
execução do Monumento às Bandeiras, que é inaugurado em 1953 na Praça
Armando Salles de Oliveira, em São Paulo.

Pellegrini (1994, p. 14) complementa:

Muito distante de sua primeira maquete, Brecheret percorre toda sua vida de
trabalho nesse monumento, sintetizando toda a sua trajetória artística, onde todas as
suas obras se encontram presentes, mas sempre com sua marca característica,
constituindo sem dúvida alguma um projeto extremamente moderno para a época, e
porque não dizer presentemente.

Victor Brecheret morreu em São Paulo, em 1955, aos 62 anos de idade. Isaltino (2014,
p. 01) relata que:

No ano de 1955 participa da III Bienal Internacional de São Paulo e da mostra
Artistes Brésiliens, em Paris, organizada pelos Museus de Arte Moderna do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Em 17 de Dezembro desse ano, Victor Brecheret morre em
São Paulo. Fernando Sombra descreve a morte do artista: “… Victor Brecheret
morreu feliz; de volta de um cinema abriu o portão de sua casa. Manobrou o seu
velho Oldsmobile para entrar na garagem. O carro rodou alguns metros, parou. O
coração de Victor Brecheret parou junto com ele, de enfarte…”.
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Dois anos após seu falecimento, a Bienal de São Paulo prestou uma grande
homenagem a Brecheret, dedicando e concedendo uma sala especial para a exposição de 61
escultoras e 20 desenhos do artista.
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2.

OBRAS

2.1.

Locais Públicos

Para observar uma obra, entender e sentir sua essência, é extremamente importante
conhecermos também o artista, o momento, as razões e a inspiração de que a criou, bem como
traçar e acompanhar as evoluções e mudanças de estilos e tendências do artista.
As imagens exibidas neste trabalho objetivam demonstrar a grandiosidade do acervo
de Brecheret e a importância do artista principalmente para a cidade de São Paulo. Nesse
sentido, Peccinini (1994, p. 03) relata que:

O escultor de São Paulo, mostra o diálogo entre sua obra intimista e sua intervenção
na paisagem urbana, o que caracteriza seu lado monumental e público. Brecheret fez
seu tempo: do gigantismo à delicadeza de pequenos mármores e bronzes, buscou
formas claras, redondas, sensuais até, o que mostra um temperamento de
extraordinários recursos escultóricos, definindo espaços positivos e negativos, da
grande arte de todos os tempos.

Algumas dessas imagens foram extraídas do site da Fundação Escultor Victor
Brecheret, criado por sua filha, Sandra Brecheret Pellegrini, outras foram extraídas de artigos
periódicos disponibilizados online e outras foram fotografadas pela própria autora deste
trabalho. Dentre o acervo deixado por Victor Brecheret, podemos destacar suas principais
obras expostas em locais públicos. Peccinini (1994, p. 02) nos traz a seguinte indagação, “São
Paulo seria diferente sem Brecheret. Como poderíamos, por exemplo, imaginar o Ibirapuera
sem o Monumento às Bandeiras, ou lugares como o Parque Siqueira Campos, o Largo do
Arouche e o Teatro Municipal, sem suas esculturas?” Camargos (2007, p. 11) destaca:

Victor Brecheret é, incontestavelmente, a maior expressão da arte escultórica
brasileira. Ele foi por essência um artista paulistano. Laureado e premiado, poderia
ter optado por permanecer na Europa, onde seus méritos artísticos foram
amplamente reconhecidos. Preferiu ser o artesão de São Paulo e com seu cinzel foi
dando forma a blocos de mármore, granito e outros materiais, transformando-os em
obras de extraordinária beleza que compõem a paisagem urbana da nossa cidade.

Para conhecermos parte de suas obras, o presente estudo lista a seguir algumas
esculturas alocadas em locais públicos, de fácil acesso, e as identifica com algumas
informações complementares, como por exemplo, data de criação, local, tamanho etc.
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Monumento às Bandeiras

Figura01: Monumento às Bandeiras
Crédito: Rosana Garcete (2015)

1. Dimensões: Altura: 16 m / Comprimento: 50 m.

2. Material: Granito (possui 240 blocos, pesando 50 toneladas cada).

3. Descrição Interpretativa: Brancos, índios, negros e mamelucos figuram na grandiosa
marcha empreendida pelo nosso Estado, sendo o Monumento “puxado” por dois índios a
cavalos, em direção ao Pico do Jaraguá. Uma marcha que nunca parou, retratada em um
enorme mural plástico, que define a brasilidade e a consciência da própria historicidade,
onde se encontram as marcas artísticas de todas as fases de Brecheret, desde o
academismo, o requinte francês e a sua fase indígena-marajoara.

4. Ano: de 1920 a 1953 (desenvolvimento e execução).
5. Local: Praça Armando Salles de Oliveira – Parque do Ibirapuera (em frente ao Palácio
Nove de Julho – Sede da Assembleia Legislativa).
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Monumento a Duque de Caxias

Figura 02: Monumento a Duque de Caxias
Fonte: Companhia de Restauro (s.d., p. 01)

1. Dimensões: 40,00 x 16,00 x 25,00 m.

2. Material: Bronze Patinado.

3. Descrição Interpretativa: Impressiona pelas proporções gigantescas, volume e luz.
Mostra a nítida influência de monumentos heroicos, semelhantes aos que Brecheret
conheceu quando estudou na Europa. Equestre e militar, em linhas clássicas, o imenso
bronze se fixa sobre uma alta base de forma retangular em granito. É instigante como
esta imensa estátua de onze metros de altura, adquiriu leveza, por meio da base elevada
que a faz pairar no ar.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Praça Princesa Isabel – São Paulo/SP.
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Fauno

Figura 03: Fauno
Fonte: ArtExplorer (s.d., p. 01)

1. Dimensões: 344 x 170 cm.

2. Material: Granito.

3. Descrição Interpretativa: Uma monumental composição que retrata um ser
mitológico campestre, metade homem, metade cabra, agachado sobre uma pedra,
com um cacho de uvas e uma flauta nas mãos. Dispõe uma arquitetura de volumes
em movimento espiralado. O tronco e cabeça bastante alongados e o rosto com os
olhos oblíquos e cachos da barba arabescados gira para a direita de forma
amaneirada, contrapondo-se à musculatura tensa do corpo.

4. Ano: Década de 1940 (1942).
5. Local: Parque Siqueira Campos – São Paulo/SP.
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Busto de Santos Dumont

Figura 04: Busto de Santos Dumont
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze com pátina dourada.

3. Descrição Interpretativa: Estilo figurativo, com uma identidade patriótica, que
se caracteriza pela interpretação do artista de temáticas universais como
homenagens. Como acontecia com os retratos masculinos, nem sempre Brecheret
era feliz em sua obra, como neste caso, no qual Santos Dumont é retrato num rosto
plácido e anódino.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Aeroporto de Congonhas – São Paulo/SP.
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Máscara de Menotti del Picchia

Figura 05: Máscara de Menotti del Picchia
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze polido.

3. Descrição Interpretativa: A obra traz elementos figurativos, com um torneado
rústico, caracterizando a escultura em suas deformações e encadeamento orgânico de
volumes. O artista concretizou em bronze as obras literárias de Menotti del Picchia,
Máscaras.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Praça Juca Mulato – São Paulo/SP.
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Retrato de Santos Dumont

Figura 06: Retrato de Santos Dumont
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Escultura clássica dominada por um sentimento
nacionalista. Obra em bronze com acentuada tendência realista, alegoria da vitória,
serenidade e equilíbrio.

4. Ano: Década de 1940.

5. Local: Sem informações disponíveis.
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Índio e a Suassuapara

Figura 07: Índio e a Suassuapara
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 79 x 100 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Formas nas quais dialoga com a abstração. Parte de dois
volumes que se aglutinam e trabalha as superfícies vazias ou cheias nas quais se inserem
as incisões geométricas – círculos, quadriculados e pequenos traços oblíquos.

4. Ano: Década de 1950 (1951).
5. Local: Middelheim Museu, Anvers – Bélgica.
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Busto do General Sampaio

Figura 08: Busto do General Sampaio
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Escultura clássica de bronze, com uma identidade
patriótica que se culmina na figura heroica. Uma composição sólida integrada à massa.
Busto inspirado na liberdade - Pátria, que traz de forma simbólica o Patrono da Infantaria
Brasileira.

4. Ano: Década de 1950.
5. Local: Blumenau – Santa Catarina.
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Fachada do Jockey Club de SP

Figura 09: Fachada do Jockey Club de SP
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas

2. Material: Pedra retirada do mar.

3. Descrição Interpretativa: Alto-relevo, incisões (risco e traços sobre o material)
trazem o desenho para a superfície da escultura. Volumes simplificados e arredondados,
agrupam-se na espinha dorsal do monumento. Composição sintetizada com a integração
orgânica de todos os elementos a um colossal núcleo.

4. Ano: Década de 1950.
5. Local: Jockey Club – São Paulo/SP.
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2.2.

Museus

A grandiosidade do talento de Victor Brecheret não é vista apenas em locais públicos
abertos. Suas obras também se encontram expostas em diversos museus, no Brasil e no
exterior.
A lista com os museus onde as obras estão expostas está disponível no site da
Fundação Escultor Victor Brecheret, e serviu de apoio à presente pesquisa para nos orientar e
dar suporte à nossa pesquisa. Pellegrini (2006, p. 01) destaca os seguintes museus:

1.

Museu de Arte Moderna – MAM, São Paulo.

2.

Museu de Arte Contemporânea – MAC, São Paulo.

3.

Museu de Arte de São Paulo – MASP, São Paulo.

4.

Pinacoteca do Estado, São Paulo.

5.

Acervo Mário de Andrade – USP, São Paulo.

6.

Fundação Armando Álvares Penteado, Museu de Arte Brasileira – MAB, São
Paulo.

7.

Museu de Arte Moderna – MAM, Rio de Janeiro.

8.

Museu da Casa Brasileira, São Paulo.

9.

Casa Guilherme de Almeida, São Paulo.

10.

Fundação Maria Luíza e Oscar Americano, São Paulo.

11.

Museu Júlio Prestes – Itapetininga, São Paulo.

12.

Fundação Cultural de Curitiba, Paraná.

13.

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Washington - EUA.

14.

Middelheim Museu, Antuérpia, Bélgica.

Cada museu trabalha com suas próprias particularidades e um aparato de burocracia,
no que fez com que fotografar as obras de Victor Brecheret foi, sem sombra de dúvidas, tarefa
árdua. Dentre as principais barreiras, podemos destacar o fato de o acervo não estar em
exposição; ser necessário apresentar uma identificação em papel timbrado da Universidade de
São Paulo e, após a entrega da mesma, aguardar autorização do órgão; a família não permitir
fotografar, e, em alguns casos, a obra estar fora do Brasil. Todas essas barreiras culminaram
na opção de apresentar somente a lista com os museus onde podemos encontrar obras de
Brecheret.
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2.3.

Cemitérios

Destaca-se que Victor Brecheret foi um escultor flexível entre seus estilos. Ao longo
de sua brilhante carreira demonstrou constantemente e, em geral, para os críticos, que era
capaz de se adaptar a qualquer estilo, obra ou escultura. Assim, ele abriu espaço e precedentes
em sua carreira e nos enriqueceu com algumas obras tumulares. Seu primeiro contato com a
arte tumular foi por meio da encomenda para homenagear a poetisa Francisca Júlia, em 1920.
Assim nasceu a Musa Impassível, obra feita sob encomenda e por intermédio de alguns versos
e sonetos da poetisa falecida. Segundo Comunale (2011, p. 04-05):

Durante sua trajetória percebemos que seus trabalhos foram únicos a estética e o
volume dão a obra uma visão monumental, a arte tumular com certeza não era o seu
foco, a contar pela quantidade produzida, mas as obras que ele deixou perpetuam o
seu talento em abordar a arte sacra e a presença da etnia brasileira na escultura.

Com visão modernista, estilos variados e sob diversas influências, Victor Brecheret
conseguia dar vida a uma simples pedra de mármore ou granito e transformá-la em uma
grandiosa e magnífica obra de arte. Assim, o escultor ítalo-brasileiro conquistou uma legião
de admiradores em seu tempo e, após a sua morte, deixou outra legião de seguidores.
Ele se destacou entre os grandes artistas de sua época, como Menotti del Picchia,
Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros. Por permear entre estilos diversos, o escultor
conseguia desenvolver qualquer trabalho e encarava tudo como desafio, evolução de suas
obras e constantes aprendizados.
Mesmo não pertencendo ao segmento da arte tumular, Brecheret desenvolveu algumas
obras que podem ser vistas no Cemitério da Consolação e no Cemitério São Paulo, além da
Musa Impassível, atualmente exposta na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
A seguir apresentamos as obras que repousam nos cemitérios e cumprem o papel de
homenagear e eternizar algumas pessoas mortas, além de encantar as que por lá circulam.
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O Sepultamento

Figura 10: O Sepultamento (I)
Crédito: Rosana Garcete (2015)

Figura 11: O Sepultamento (II)
Crédito: Rosana Garcete (2015)
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Figura 12: O Sepultamento (III)
Crédito: Rosana Garcete (2015)

Figura 13: O Sepultamento (IV)
Crédito: Rosana Garcete (2015)

1. Dimensões: 213 x 388 x 14 cm.

2. Material: Granito.

3. Descrição Interpretativa: O conjunto representa o lamento, em uma suavidade
melódica para tratar o tema do sepultamento. Com traços retos, formas lineares e relevo
pouco acentuado, quase beira a abstração. Alisamento geral dos volumes acilindrados.

4. Ano: Década de 1920.
5. Local: Cemitério da Consolação, São Paulo/SP – Túmulo da Família Guedes
Penteado.
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Cruz

Figura 14: Cruz
Crédito: Rosana Garcete (2015)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Granito.

3. Descrição Interpretativa: Feita em granito fosco. Ao contrário de outras
representações, nesta obra a cruz latina arredondada repousa deitada sobre o túmulo, com
um desenho e volume diferente dos apresentados nos cemitérios. Tomando quase toda a
extensão tumular, tanto o tampo como a cruz compõem uma só peça.

4. Ano: Década de 1920.
5. Local: Cemitério da Consolação, São Paulo/SP – Túmulo da Família Júlio Mesquita.
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Anjo

Figura 15: Anjo (I)
Crédito: Rosana Garcete (2015)

Figura 16: Anjo (II)
Crédito: Rosana Garcete (2015)

1. Dimensões: 187 x 60 x 120 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Escultura em bronze de um grande anjo alado que se
apresenta ereto com as grandes asas tocando a base. Com a cabeça ligeiramente curvada
para a sua direita, segura com as duas mãos uma aréola que costuma circundar a cabeça
de personagens sagrados. Apresenta a miscigenação brasileira, numa clara referência aos
ideais modernistas brasileiros.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Cemitério da Consolação, São Paulo/SP – Túmulo da Família Botti.
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Anjos

Figura 17: Anjos
Crédito: Rosana Garcete (2015)

1. Dimensões: 218 x 110 x 60 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: A obra apresenta um fundo em mármore e dois anjos
alados eretos em bronze, com as mãos unidas na altura do peito, como se estivessem
fazendo uma prece. Ambos estão frente-a-frente, com os olhos cerrados, separados por
uma cruz alta, também em bronze. Atrás ergue-se uma grande parede com cerca de 3
metros de altura, com um nicho ao meio com uma cruz, representando uma porta de
passagem para o desconhecido do “outro lado” do umbral.

4. Ano: Década de 1950.
5. Local: Cemitério São Paulo (SP) – Túmulo da Família Schuracchio.

62

2.4.

Cemitério como Lugar para Arte

Descrito como um local mórbido que traz dor e sofrimento, os cemitérios, em pleno
século XXI, ainda causam certa repudia nas pessoas, que o veem ou como um depósito de
corpos gélidos e ossos, ou como a desgraça que se abateu sobre uma família, ou como o
ceifador de vidas.
Entretanto, essa não é a visão de muitos. Há até mesmo algumas famílias que decidem,
por intermédio da arte tumular, homenagear e eternizar seus entes queridos e importantes.
Dentro desse contexto, Rubiales (2013, p. 01) relata que:

Deixando-se de lado o preconceito e a superstição, encontraremos nos cemitérios,
trabalhos esculpidos em granito, mármore e bronze de personalidades famosas. É
um verdadeiro acervo escultórico e arquitetônico a céu aberto, guardando os restos
mortais de muitas personalidades imortais de nossa história, onde a morte se torna
um grande espetáculo da vida neste lugar de maravilhosas obras de arte e de grande
valor histórico e cultural brasileiro. Através da representação, a simbologia de
saudades, amor, tristeza, nobreza, respeito, inocência, sofrimento, dor, reflexão,
arrependimento, dá sentido às vidas passadas. No cemitério, a arte tumular é uma
forma de cultura preservada no silencio e que não deverá ser temida, mas sim
contempladas.

A eterna dicotomia „cemitério-morte‟ povoa o pensamento de todo e qualquer ser
humano que, diante da morte, acaba associando o lugar de repouso eterno com um mausoléu,
como um lugar de tristeza, angústia, dor e outros sentimentos ruins e negativos. Segundo
Nogueira (2013, p. 13):

Tratar de temas que se relacionam à morte ou cemitérios é recorrentemente
considerado excentricidade ou até mesmo morbidez. No entanto, discussões que
abordam esta temática devem ser compreendidas como resultantes de fenômenos
naturais e instigantes, como a configuração de reproduções simbólicas da sociedade
extramuros. O lugar de repouso dos mortos modificou-se significativamente no
decorrer dos tempos e, como resultado, os cemitérios assumiram um papel muito
importante no imaginário visionário dos arquitetos, e consequentemente, nas
paisagens citadinas.

Com uma visão mais serena e artística, o cemitério pode deixar de ser um lugar
mórbido e se transformar em um ambiente diferenciado e divino, repleto de obras de arte e
esculturas capazes de eternizar o ser humano e de o colocar mais próximo da imortalidade.
Dessa forma podemos ter um museu a céu aberto.
Atualmente, para enriquecermos nossos olhos com uma bela obra de arte é necessário
nos dirigirmos a um museu, a uma Pinacoteca, a uma galeria, igreja, ou aos espaços culturais
destinados à apresentação ou exposição de obras de artes e esculturas. Todavia, não é somente
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nestes lugares que podemos visitar e ter acesso a um acervo artístico grandioso, majestoso,
magnífico e encantador. Menos conhecido e também menos visitado, podemos destacar os
cemitérios, como expositores a céu aberto de grandiosas obras de artes e de belíssimas
esculturas. Martini (2006, p. 01) relata:

Os cemitérios, apesar da aparência triste, podem guardar ricas surpresas para quem
se dispõe a procurar. Principalmente nos mais antigos. Alguns podem ser
considerados verdadeiras galerias de arte a céu aberto sendo possível encontrarmos
peças e esculturas de artistas famosos.

De acordo com Algrave (2004, p. 01), os cemitérios não possuem apenas aparência
triste, também nos transmitem uma doce sensação de paz e abrigam obras de arte
arquitetônicas e esculturais com valores incalculáveis e históricos e com qualidades estéticas
inegáveis:

Nos cemitérios mais antigos, é comum encontrarmos trabalhos de artistas famosos
abrigando os restos de anônimos abastados. Em alguns casos, os mausoléus são
verdadeiras obras de arte alvos de visita e turismo. Em São Paulo, os cemitérios do
Araçá e Consolação podem ser incluídos neste restrito grupo de “obras da arte
tumular”. O cemitério da Consolação abriga obras de Luigi Brizzolara e Brecheret,
além das obras de outros artistas [...].

Dentro dessa ótica, é compreensível perceber que, desde a criação de cemitérios até os
dias atuais, o sagrado lugar de repouso eterno e absoluto dos mortos passou por diversas
transformações ao longo dos séculos, encontrando acalento para obras de arte e esculturas.
Vale ressaltar que, num passado extremamente distante, mais especificamente na
época dos primitivos, os mortos recebiam tratamentos diferentes, dependendo da cultura e de
quem tivesse morrido. Porém, a única coisa que mudava era a forma como a família decidia
enterrar e homenagear seus mortos.
Este passado distante nos permite traçar a trajetória da evolução dos cemitérios, bem
como conhecer um pouco da história do surgimento e desenvolvimento da arte tumular, e
também, de forma superficial, o tratamento que as pessoas davam aos seus mortos.
Desde o surgimento do homem, a morte se faz presente em todas as gerações,
evoluídas ou não. Se voltarmos há alguns séculos, vamos nos deparar com os chamados
primitivos, que faziam do sepultamento uma religião, um rito de adoração aos deuses. Assim,
o sepultamento surgiu por intermédio de uma crença, descrita por Coulanges (2008, p. 13-14)
da seguinte maneira:
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Um verso de Píndaro guardou-nos curioso vestígio desse pensamento das gerações
antigas. Frixos havia sido constrangido a deixar a Grécia, fugindo até a Cólquida,
onde morreu. Mas, embora morto, desejava retornar à Grécia. Apareceu, portanto, a
Pélias, e lhe ordenou que fosse à Cólquida para de lá trazer sua alma. Sem dúvida
essa alma sentia a nostalgia do solo pátrio, do túmulo da família; mas, unida aos
restos corporais, não podia deixar sozinha a Cólquida.

Eis que nos primórdios dos tempos, as pessoas tinham o costume de tratar a morte de
forma branda, a ponto de executarem ritos fúnebres, enterrar o corpo de seus entes dentro do
próprio terreno onde moravam, e até mesmo, encará-la como uma passagem do mortal para o
divino, transformando o ser morto em um deus. Coulanges (2008, p. 14) afirma: “notemos
bem que não bastava confiar o corpo à terra. Era necessário ainda obedecer a ritos
tradicionais, e pronunciar determinadas fórmulas”.
A partir daí a família passou a dar tamanha importância ao seu morto e a sepultá-lo
mais próximo de si. Só que esse mais próximo para os primitivos era, exatamente, dentro de
suas casas. Além disso, a família mantinha um culto fúnebre doméstico, executado somente
pelos varões da casa.
Em conjunto com estes ritos fúnebres, tinham também o costume de enterrar seus
mortos com seus pertences pessoais, para que não lhes faltasse nada na outra vida, além de os
alimentarem com leite, mel, vinho e outras iguarias da preferência do falecido, para que não
sentissem fome. Acreditavam que existia um mundo subterrâneo, onde o morto podia vagar
livremente.
Com o passar do tempo, todos esses ritos deixaram de ser simples costumes e se
tornaram uma verdadeira religião da morte, que perdurou até o triunfo do Cristianismo.
Segundo Coulanges (2008, p. 17):
Os mortos eram considerados criaturas sagradas. Os antigos davam-lhes os epítetos
mais respeitosos que podiam encontrar; chamavam-nos de bons, de santos, de bemaventurados. Tinham por eles toda a veneração que o homem pode ter para com a
divindade, que ama e teme. Segundo seu modo de pensar, cada morto era um deus.

Os mortos também eram enterrados na casa onde moravam quando vivos. Algumas
famílias os enterravam inclusive sob o piso da sala, onde eram feitos os cultos religiosos
fúnebres para seus mortos. Esses cultos realizados em adoração aos mortos eram feitos na
Índia, na Grécia e na Itália. Coulanges (2008, p. 20) destaca que:

Essa religião dos mortos parecia ser a mais antiga existente entre os homens. Antes
de conceber ou adorar Indra ou Zeus, o homem adorou os mortos; teve medo deles,
dirigiu-lhes preces. Parece que é essa a origem do sentimento religioso. Foi, talvez, à
vista da morte que o homem teve pela primeira vez a ideia do sobrenatural, e quis

65

confiar em coisas que ultrapassavam a visão dos olhos. A morte foi o primeiro
mistério; ela colocou o homem no caminho de outros mistérios. Elevou seu
pensamento do visível para o invisível, do passageiro para o eterno, do humano para
o divino.

Conforme as décadas ou séculos foram passando, os ritos e os costumes fúnebres
foram mudando, até meados do século XIX. Chamma (1988, p. 16) relata:

Quando morria alguém, se era branco, era enterrado num pequeno cercado, junto da
casa grande, que servia de cemitério. Se fosse membro da família do fazendeiro,
então era procurado um cemitério santificado. Muita gente foi enterrada no
cemitério dos Jesuítas, junto à Capela de Santa Bárbara.
Se o morto fosse
escravo, era enterrado em local já delimitado, bem distante das habitações.
Enterrados em covas rasas, os escravos passaram mais tarde a construir sobre os
seus mortos, um arremedo de túmulo, copiados das tumbas dos brancos, só que ao
invés de pedra e cal, construíam-no de taipa.

Com o passar do tempo, o sepultamento ganhou novos espaços, um deles foi o solo
sagrado da igreja e, por fim, os cemitérios. Dias (2011, p. 01) relata que “na Europa, os
sepultamentos dentro das igrejas eram comuns até o momento da peste negra (peste bubônica)
quando as igrejas não comportaram mais tantos corpos, além do risco de contaminação,
quando os enterros foram instituídos”. Ele complementa:

No Brasil colonial e imperial os sepultamentos dentro de igreja também existiram
até o ano 1820, quando foram proibidos, momento que construíram os primeiros
cemitérios. Até então somente negros (escravos) e os indigentes eram enterrados. Os
homens livres eram sepultados nas igrejas, por isso o tamanho de uma cidade era
medido pela quantidade de igrejas que possuía, pois as igrejas faziam o papel dos
cemitérios e algumas cidades coloniais, no Brasil, por exemplo, possuíam mais de
360 igrejas.

No decorrer do século XIX, os sepultamentos ocorriam nas igrejas, pois se acreditava
que o corpo do morto deveria ficar em solo santo para que sua alma ficasse mais próxima de
Deus. Nos ensinamentos de Fernandes (2011, p. 01) podemos compreender que o costume de
enterrar os mortos civis no solo dos templos católicos perdurou por mais de mil anos,
variando de um continente para o outro. Ele complementa:
A origem dessa prática remonta ao século VII e coincide com a ação da Igreja
voltada para aproximar os mortos dos lugares sagrados, diferentemente do cemitério,
então considerado um local profano, visto que nesses espaços os pagãos eram
enterrados, com todas as suas liturgias29.

29

Liturgia é uma palavra da língua grega que quer dizer: ação do povo, ação em favor do povo. É a ação de um
povo, reunido na fé, em comunhão com toda a Igreja, para celebrar o Mistério Pascal – Morte e Ressurreição de
Cristo, presente na Assembleia, oferecendo-se ao Pai como culto perfeito. “A liturgia é a fonte primária do
Verdadeiro espírito cristão” (Paulo VI). (APOSTILA DE LITURGIA, p. 02)
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De acordo com Comunale (2011), no início da segunda metade do século XIX, em
território brasileiro, os enterramentos dentro das igrejas eram uma prática muito comum. Um
Decreto Real, expedido por D. João VI – Príncipe Regente e Rei do Brasil, determinou a
extinção dessa prática e que todos os indivíduos fossem enterrados em cemitérios
extramuros30.
Fernandes (2011) relata que a prática de sepultar os mortos nas igrejas teve seu início
na Europa, com os santos católicos, que desfrutavam desse privilégio. Entretanto, os civis
também ganharam espaço no solo sagrado. A presença do corpo de um civil próximo ao de
um santo criava a expectativa de uma salvação eterna, sem falar que tal prática era uma forma
de aproximar o morto de seus parentes vivos, dentro do mesmo espaço e no mesmo ato
litúrgico (missas, rezas etc.). Segundo Martini (2006, p. 01):

No século XIX os problemas graves e urgentes enfrentados pelas cidades eram
muitos. O aspecto sanitário era um deles. Naquele tempo era costume enterrar os
mortos nas igrejas. Mas isso apresentava graves inconvenientes sanitários, sobretudo
nas cidades onde a população crescia e assim diminuía a oferta disponível de
sepulturas. Nas igrejas, nos conventos e nas capelas particulares eram sepultados os
ricos fazendeiros e os representantes da burguesia urbana. Não se usava caixões e o
defunto era enrolado numa mortalha e conduzido em uma padiola 31. E os mortos
eram colocados em catacumbas dentro das igrejas. Não havia prazo determinado
para se ficar com o defunto em casa e assim era comum que os mortos exalassem
muito mau cheiro. Apesar dos grandes males sanitários que os sepultamentos nas
igrejas provocavam, o preconceito para enterrar mortos em cemitérios construídos
para tal fim era muito grande, tanto entre a população como entre os religiosos.

O povo, segundo Janovitch (2013), apresentava uma opinião contrária à retirada dos
sepultamentos do solo sagrado, pois estava acostumado com a convivência com seus mortos,
não aceitando o fato de que deveria enterrá-los longe das igrejas, dos vivos e, mais ainda,
longe do “dedo de Deus”. Até então, os enterramentos eram feitos ao redor das igrejas ou
mesmo para os religiosos e os “homens de bem”, sob seu teto sagrado. Acreditava-se que
quanto mais próximo da igreja o morto estivesse, mais perto de Deus estaria. A “boa morte”
ocupava o solo sagrado.
A igreja não comportava mais o contingente de mortos, necessitando de locais
apropriados para os sepultamentos. Por isso e também para evitar doenças e epidemias,
surgem os cemitérios. Reis (1991, p. 247) relata que:
30

Extramuros é um advérbio que significa fora dos muros ou dos limites (de uma cidade, vila etc.). (HOUAISS;
VILLAR; FRANCO, 2010, p. 327)
31
Padiola é um substantivo feminino que significa a maca onde se transportam doentes ou feridos. (HOUAISS;
VILLAR; FRANCO, 2010, p. 542)
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Quando a preocupação com a higiene passou a ser tema central no império
brasileiro, a partir da segunda metade do século XIX, visto que já era uma realidade
na Europa, os governos passaram a aderir a esse novo padrão, reorganizando o
espaço e a relação dos mortos com os vivos. Uma organização civilizada do espaço
urbano requeria que a morte fosse higienizada, sobretudo, que os mortos fossem
expulsos de entre os vivos e segregados em cemitérios extramuros. (REIS, 1991, p.
247)

Janovitch (2013) complementa que, ao longo do século XIX, foram surgindo leis
proibitivas quanto às práticas de enterramentos dentro das igrejas, em covas rasas, sob o chão
onde os vivos congregavam, alegando-se perigo de contaminação pelos “miasmas” que
exalavam dos corpos em putrefação.
Nessa linha evolutiva, podemos destacar que os cemitérios tiveram que se afastar das
cidades, iniciando assim a separação entre os vivos e os mortos. De acordo com Faria (1999,
p. 57), “hoje, em algumas cidades, a zona urbana cresceu tanto que de novo aproximou os
mortos dos vivos”, ou seja, os cemitérios eram construídos bem distante das cidades. Porém,
as cresceram, evoluíram e acabaram tornando próximos seus cemitérios. Além disso, também
eles cresceram e evoluíram internamente tornando-se verdadeiros museus a céu aberto.
Assim, os cemitérios passaram a ser vistos, por artistas e escultores, como uma nova
oportunidade para exporem suas obras e demonstrarem seus talentos.
No século XVIII, os monumentos funerários começaram a ser construídos num espaço
particularizado, chamado de “Cemitérios Convencionais Secularizados”. Os escultores
funerários e arquitetos passaram a ter a possibilidade de fazer construções nos cemitérios
desprovidos das amarras que a gestão eclesiástica antes impunha. Nas palavras de Cymbalista
(2002, p. 72), “cada túmulo assume características e identidades próprias”.
A partir do momento em que fora instituído o cemitério como morada para os mortos,
tivemos também o surgimento de outras práticas religiosas, artísticas etc. Assim, de acordo
com a Secretaria da Educação do Paraná (s.d., p. 01):
A palavra “cemitério” foi dada pelos primeiros cristãos aos terrenos destinados à
sepultura de seus mortos. Os cemitérios ficavam geralmente longe das igrejas, fora
dos muros da cidade: a prática do sepultamento nas igrejas e respectivos adros 32 era
desconhecida nos primeiros séculos da era cristã. A partir do séc. XVIII criou-se um
sério problema com a falta de espaço para os enterramentos nos adros das igrejas ou
mesmo nos limites da cidade; os esquifes33 se acumulavam, causando poluição e
doenças mortais, o que tornava altamente insalubres as proximidades dos templos.
Uma lei inglesa de 1855 veio regular os sepultamentos, passando estes a serem
feitos fora do centro urbano. A prática da cremação, cada vez mais frequente,
32

Adro é um substantivo masculino que significa a área externa de uma igreja. (HOUAISS; VILLAR;
FRANCO, 2010, p. 16)
33
Esquife é um substantivo masculino que significa caixão de defunto, féretro. (Ibidem. p. 308)
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permitiu dar destino aos corpos de maneira mais compatível com as normas
sanitárias. Em muitas cidades existem cemitérios onde os ritos funerários são
cumpridos de acordo com a respectiva religião (católica, protestante, judaica,
islâmica) ou fraternidade (maçônica).

Ressalta-se que o século XIX foi marcado pela proliferação de cemitérios que
passaram a ser consideradas como instituições culturais, além de religiosas.
Segundo Licht (1979), a escultura funerária vive além dos limites do padrão
acadêmico corrente, não devendo ser contemplada como um fato estético, embora cumpra
uma função específica, como a maioria dos objetos da arte popular. Porém, toda a produção
funerária do século XIX e XX, na iniciativa de industrializar e homogeneizar o objeto artístico
funerário, acabou ficando comprometida com o mercado moderno, que se apresenta como
artefato único ou serial, erudito, popular ou massificado, secular ou religioso, e continuou
sendo despercebida pelos historiadores de arte.
Foi somente em meados do século XX que os historiadores de arte começaram a
reconhecer os monumentos funerários, instalados nos cemitérios secularizados dos séculos
XIX e XX, como objetos de estudo. Uma das primeiras iniciativas ocorreu no 24º Congresso
Internacional de História da Arte, realizado em Bologna, em 1979, e organizado por Horst W.
Janson. Das 25 comunicações apresentadas sobre o estudo da escultura do século XIX, apenas
três foram sobre a produção funerária.
Borges (2010) deixa clara a dificuldade do historiador de arte em expor os estilos com
os temas, pois nem sempre eles caminham juntos. Ela acredita que os atuais estudiosos da arte
funerária também sentem esta dificuldade e acabam revelando a obra em toda a sua variedade.
Para Licht (1979), o desafio está no momento em que nos deparamos com novos
temas amplamente variados. A vantagem do cemitério secularizado é ser um local onde todas
as regras de tradições eclesiásticas e acadêmicas são suspensas.
O surgimento de associações voltadas aos estudos de cemitérios como, por exemplo, a
Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC)34 criada em 2004, entre outras, fez com
que as áreas das ciências humanas também ampliassem seus estudos para com o espaço
cemiterial, priorizando o levantamento desta cultura material.

34

A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais congrega pesquisadores de todo o Brasil em prol do
levantamento e estudo de cemitérios em suas mais diversas manifestações, e tem por objetivo agrupar pessoas
que tenham interesse em pesquisar o cemitério como lugar de memória, de produção artística e de patrimônio
cultural. Criada em 2004, a entidade promove encontros bianuais e nota-se um crescente interesse dos
pesquisadores brasileiros pela temática, à medida que tem aumentado o número de participantes nos eventos
promovidos pela ABEC. (ABEC, 2013, P. 01)
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Atualmente, existe um número restrito de contribuições de historiadores de arte sobre
obras funerárias, tomando como premissa a iconografia e os aportes culturais e históricos.
Citamos como exemplo o caso de Antoinette Le Normand-Romain (França); Elizabeth
Broman e Annette Stott (Estados Unidos); Maria Elizia Borges (Brasil); Sandra Berresford
(Itália).
Estes autores contribuem para a recente valorização que os historiadores de arte
passaram a dar ao monumento funerário que atualmente começou a ser visto como objeto
artístico, objeto de comemoração, objeto de memória, objeto celebrativo e não mais como
“rasgos artísticos à margem da história oficial”, como define Borges (2010, p. 638).
Civilizações antigas tinham diversos métodos funerários. Os mortos eram enterrados
de diversas formas, dependendo da localização geográfica. A diversidade dos preparativos
fúnebres, do sepultamento e do desejo de eternizar o ente querido, ou mesmo de homenagear
um grande homem ou mulher, foi transformada na chamada arte tumular. É de suma
importância para o presente estudo destacar que a arte faz parte da morte e que ela consegue
eternizar a morte, tornando-a suave, calma, doce e bela.
Entretanto, a visita aos cemitérios e a apreciação desse costume não foi incorporado na
vida dos brasileiros, muito pelo contrário, o cemitério traz um aspecto negativo, ruim, triste,
dramático, ficando a visita a este local restrita apenas ao Dia de Finados ou a uma outra
ocasião esporádica. Segundo Algrave (2004, p. 01)

[...] a beleza das imagens e formas que adornam os jazigos são ignoradas, e os
cemitérios tornam-se apenas um depósito de cadáveres. Na segunda metade do
século XIX, o imigrante europeu no Brasil possuía a necessidade de eternizar-se
perante a sociedade e fazer do seu túmulo um símbolo de prosperidade junto aos
seus compatriotas. Assim, os jazigos eram confeccionados por artistas trazidos da
Europa especialmente para adornar a morada definitiva do colono. [...] Na verdade, a
intenção das famílias imigrantes era fazer dos túmulos extensões do próprio lar. Os
aspectos monumentais, ou humildes dos mausoléus representavam indiretamente a
importância de determinadas famílias perante à sociedade da época.

A arte apresentada no interior dos cemitérios não nasceu no Brasil, ela foi trazida da
Europa pelos imigrantes, e acabou fazendo com que os cemitérios refletissem as tendências
das principais metrópoles europeias, sendo gradativamente adaptada e aceita ao longo dos
anos, acrescentando mais cultura aos mausoléus dos cemitérios.
Segundo Borges (2002), a história da arte contemporânea esteve mais absorvida com a
“cidade dos vivos” do que com a produção de arte funerária. A autora chama a atenção para a
dificuldade dos historiadores no que tange aos procedimentos metodológicos utilizados para
estudar o cemitério e seus túmulos, buscando relacionar os estilos com os temas, uma vez que
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nem sempre eles caminham juntos. Ela destaca também a necessidade da troca de
conhecimentos entre os pesquisadores.
No início do século XX, alguns conhecimentos provinham dos cemitérios, locais
algumas vezes mais visitados de uma cidade. Na visão de Borges (2002), o cemitério servia
de modelo e orientação para a formação do gosto estético da população. A América Latina,
por um bom tempo, limitou-se a reproduzir modelos de túmulos existentes em cemitérios das
metrópoles europeias.
Em geral, os cemitérios adotaram um modelo de planta subdividida em quadras. Os
monumentos funerários, instalados de frente para as vias de acesso, são referenciados pela
arte erudita, enquanto que os localizados nas quadras distantes, que são a maioria, seguem
uma estrutura mais simples, sendo passíveis a representar o mobiliário funerário de cunho
popular. Nessa aparente distribuição democrática das carneiras fica registrado o silêncio
camuflado do conflito social e a evidência da desigualdade, que se assenta na organização da
classe econômica à qual o morto pertence.
As considerações de Borges (2011, p. 10) atentam para certo desinteresse por esta
temática:

Precisou alguns cemitérios do século XIX atingir um estado de saturação e/ou serem
desativados para serem vistos como “museu a céu aberto” e consequentemente
tornarem-se local de pesquisa. [...] um local onde todas as regras de tradições
eclesiásticas e acadêmicas são suspensas, logo cabe a nós pesquisá-los despidos de
preconceito. Sabe-se o quanto a arte funerária se mantém vinculada com as
representações do luto, alicerçadas no discurso religioso, moral e econômico do
grupo social a que serve logo ela deve ser analisada a partir de critérios próprios
exigindo uma leitura complexa de caráter interdisciplinar.

Borges (2011) mostra seu desapontamento em relação à saturação e/ou desativação
dos cemitérios convencionais que precisaram chegar a este estado para serem vistos como
„museus a céu aberto‟. Ele também chama a atenção para a restrita contribuição de
historiadores de arte e de pesquisadores que estudam as obras funerárias.
Quanto ao aspecto metodológico, Borges (2010, p. 638) conclui que ainda se está
buscando um novo olhar para considerar que estas obras têm uma historicidade própria; falta
ampliar a conexão do assentamento arquitetural com o escultórico; falta perceber o poder da
história da arte em se tornar uma força gerativa nas interpretações do que vemos nos
cemitérios do século XIX e XX, agregada ao conhecimento da história da imagem e da
cultura visual. Afinal, “o cemitério é um local que provoca efeitos, produz formas de
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sociabilidade e de poder e agrupa códigos simbólicos baseados no nosso modo de ver e sentir
a morte”.
No que concerne à ideia da arte tumular, Martini (2006, p. 01) relata:

A morte agora é um grande espetáculo, e o cemitério passa a ser um lugar
privilegiado para demonstrações de força e poder sem precedentes. Os segmentos
dominantes exibem-se despudoradamente, expondo todo seu prestígio e imprimindo
com vigor a sua marca. Opulência, ostentação, luxo, grandiloquência são as palavras
de ordem nesse momento. Triunfo, a palavra-chave. Artistas renomados são
contratados para a produção de obras então consideradas notáveis, importando da
Europa concepções novas de arte tumular.

Segundo Janovitch (2013), “o cemitério se fez presente na vida da cidade”. E, se ainda
está presente em nossas vidas, de fato é importante lhe transmitir toda a grandiosidade que faz
parte de sua história, como por exemplo, através da apreciação de suas obras de arte e
esculturas.
De acordo com Borges (2010), os historiadores de arte, especializados na Antiguidade,
fazem questão de inserir em seus livros o valor artístico dos monumentos funerários
construídos desde o período Pré-Histórico até o Renascimento.
Debray (1993, p. 20) fez um estudo crítico dos signos e sua difusão na sociedade
contemporânea e demonstra que “o nascimento da imagem está envolvido com a morte”, ela
nasceu, portanto, com a função de ser mediadora entre vivos e mortos.
Parafraseando Debray (1993, p. 22), podemos afirmar então que, neste período
contemporâneo, “as sepulturas dos grandes foram nossos primeiros museus e os próprios
defuntos nossos primeiros colecionadores”, uma vez que os artefatos instalados no interior das
pirâmides não são nem realizados e nem mesmo destinados à contemplação dos vivos.
Em síntese, podemos ressaltar que os povos antigos não tinham a morte como fim da
vida, ou mesmo como algo ruim, que acarretasse tristeza, dor e sofrimento, pelo contrário, a
morte, para eles, era apenas um rito de passagem do mortal para o imortal, da vida terrena
para a divindade. Nessa era primitiva, eles faziam questão de oferecer aos seus mortos todas
as celebrações fúnebres que lhe eram dignas de um ente querido.
Simultaneamente ao surgimento dos cemitérios tivemos o desenvolvimento das
crenças religiosas e das obras de arte tumulares. Na esfera religiosa, os fiéis e devotos de cada
religião realizavam ritos fúnebres e celebrações de acordo com suas crenças e convicções.
Cumpre destacar que, em meados do século XIX, era comum túmulos e sepulturas
serem adornados com esculturas e obras de arte, demonstrando o sentimento da família pela
necessidade de homenagear ou eternizar seus entes queridos. Esse costume cresceu ao longo
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das décadas, enriquecendo os cemitérios com preciosas e inigualáveis obras de arte,
transformando-os em museu a céu aberto, agraciando os visitantes e acadêmicos ligados à
essa temática.
Nos dias atuais, a utilização da obra tumular não está mais tão presente entre nossos
concidadãos; está até mesmo um pouco esquecida, tendo sido deixada de lado. Em seu lugar
podemos observar apenas placas de mármore, com fotografias e frases carinhosas com o
objetivo de homenagear entes.
Yamazaki (2009, p. 01) afirma que a arte tumular vai encontrar variações de acordo
com cada época, e ela “acompanha cada estilo de época, de região, e jamais sonega o caráter,
a espiritualidade do meio em que ocorre”. Nesse contexto, o autor complementa:

[...] sob tal prisma, isto é, tomando-se a arte tumulária como representativa desses
atributos podemos entender as estruturas sociais e culturais dos meios, mesmo
quando restrita a uma parcela da população. Aliás, tal restrição relaciona-se
diretamente com o tipo de economia da sociedade, estando deste modo à arte
cemiterial condicionada a fatores de caráter sociológico, econômico e cultural.

A arte tumular brasileira pode ser descrita entre o final do século XIX e início do
século XX, tendo surgido e se desenvolvido no seio das classes sociais mais abastadas, que
possuíam recursos financeiros para contratarem artistas renomados e talentosos. Esse período
foi marcado pela introdução de diversas obras e esculturas tumulares nos cemitérios
brasileiros. Algrave (2004, p. 01) acrescenta que, “nesse momento, foi reunida a disposição de
famílias com recursos financeiros e a intenção de construir túmulos suntuosos a partir do
trabalho de artistas famosos da Europa, principalmente os italianos. É nesse período que
Brecheret produz suas peças modernistas nos cemitérios brasileiros”.

2.4.1. A Presença de Brecheret na Arte Tumular

Dotado de um talento nato e de um dom excepcional, o artista Victor Brecheret não
era propriamente um escultor de obras tumulares e não desenvolveu suas obras relacionadas
com essa temática. Sua trajetória está intimamente ligada ao modernismo e ao monumental.
Sua ligação com a arte tumular aconteceu de forma inesperada, em 1920, quando a
poetisa Francisca Júlia faleceu, entristecendo uma legião de fãs e admiradores. Foi então que
surgiu a ideia de homenageá-la por meio de uma obra póstuma, que seria colocada sobre o
túmulo da poetisa. Victor Brecheret recebeu a encomenda para a realização de tal obra
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tumular, e a desenvolveu de acordo com suas convicções e imaginário, baseando-se em alguns
versos e sonetos da própria poetisa falecida. Assim nasceu a Musa Impassível, obra tumular à
frente de seu tempo.
De acordo com Peccinini (1994, p. 20), “nos cemitérios da cidade desde a década de
20 suas esculturas ornamentam túmulos”.
No que se refere às obras tumulares, destaca-se que seu surgimento está relacionado
com os sepultamentos em solo cristão. Para melhor compreensão, Mendes (2013, p. 01)
relata:
Arte tumular ou arte funerária é um termo usado para designar obras feitas para
permanecerem em cima das sepulturas nos cemitérios e igrejas. É uma forma de
representação que está ligada à cosmovisão de determinado contexto histórico,
ideológico, social e econômico, interpretando a vida e a morte. Essa interpretação
pode ser feita através de um conjunto de símbolos ou de uma obra narrativa,
utilizando-se materiais variados como o mármore, o granito, o ferro fundido e o
bronze. A arte tumular atingiu seu apogeu nos séculos XVIII e XIX, sendo hoje
menos utilizada em virtude do avanço do cemitério-jardim.

No final do século XVIII e início do século XIX, era costume da família adornar o
túmulo do morto com uma escultura ou obra, o que acarretou a nomenclatura „obra tumular‟.
O crescimento deste tipo de prática ocorreu a partir do momento em que os sepultamentos
passaram a ser feitos extramuros, levando à criação dos cemitérios que, até aproximadamente
o início do século XIX, ainda ficavam bem distantes da cidade. Janovitch (2013, p. 02)
destaca que:

Com as transformações urbanísticas que se acentuaram no século XIX, a cidade
passa por grandes reformulações que vão desde hábitos novos até mudanças
espaciais. Estas mudanças surgem vinculadas a uma ideia de cidade, de vida urbana
baseada na saúde pública, na salubridade e insalubridade do viver urbano onde os
vínculos religiosos em relação à morte serão profundamente revistos.

Num contexto geral, as obras tumulares são figuras representativas de anjos 35,
símbolos36, animais37, crianças38, mulheres, cruzes39, flores40, crânios e esqueletos41, plantas42,
35

Anjos: num aspecto geral, simbolizam os mensageiros ou emissários de Deus. (ALGRAVE, 2004, p. 01)
Símbolos: Algumas culturas são identificadas através de uma simbologia específica ao longo dos tempos.
Estes elementos são aplicados a arte tumular, onde geralmente, denotam a origem do falecido. Algumas vezes, o
mesmo símbolo é usado em crenças distintas, como o pentagrama e a suástica. (Ibidem)
37
Animais: Os animais são figuras muito comuns na simbologia cemiterial. A conotação de cada espécie varia
de acordo com a cultura e a época em que foram aplicadas. (Ibidem)
38
Crianças: esculturas representando crianças não significam exatamente que o falecido era uma criança.
Geralmente, estas figuras são associadas à inocência, precocidade e imaturidade. (Ibidem)
39
Cruzes: a é um símbolo originalmente pagão, e posteriormente adotado pelo cristianismo. Seu significado
oscila de acordo com a cultura em que está presente; podendo representar amor e fé, ou morte e terror. (Ibidem)
40
Flores: além de ser um elemento de composição e adorno da arte tumularia, as flores compõem diversas
representações. Num aspecto geral, referem-se à fragilidade e singeleza. Mas a combinação é tão ampla que as
36

74

armas43, anatomia44, objetos45, formas geométricas46, árvores e frutas47, arquitetura48 e aves49.
Ressalta-se que, em meados do século XIX, os cemitérios que foram surgindo para
atender à demanda de mortos, passaram a ter obras tumulares sobre os túmulos. Martini
(2006, p. 01) relata que, “muitos dos túmulos desses cemitérios foram feitos por artistas
europeus e com materiais muitas vezes importados, tudo com o objetivo de elevar o nome das
famílias abastadas”.
Dentre as obras tumulares realizadas por Victor Brecheret e que se encontram nos
cemitérios podemos destacar as seguintes: O Sepultamento e a Musa Impassível50 (década de
1920); Cruz (década de 1920); Anjo (década de 1940) e Anjos (década de 1950). Essas obras
tumulares foram criadas sob encomendas dos membros das famílias dos mortos, que
decidiram homenageá-los e eternizá-los através da escultura.
Victor Brecheret não se dedicou à criação de obras tumulares; seu principal foco era o
desenvolvimento de obras monumentais, carregadas de traços do modernismo e da cultura
indígena brasileira. Porém, as poucas obras tumulares por ele desenvolvidas marcaram de fato
o segmento cemiterial.

espécies, e mesmo a quantidade de pétalas possuem significados específicos. Flores com cinco ou doze pétalas
representam as chagas de Cristo, ou fazem alusão aos apóstolos. A utilização das flores se popularizou a partir de
1800. (Ibidem)
41
Crânios e esqueletos: estas representações trazem a ideia de que a morte acompanha todos os seres. O
esqueleto está associado à figura passiva da morte. No século XVII, o crânio foi esculpido de perfil associado a
um fêmur, ou frontal sobreposto aos ossos cruzados. (Ibidem)
42
Plantas: Desde os tempos pré-cristãos, as plantas são combinadas com as flores para adornar os túmulos e
compor significados distintos. Algumas estão presentes apenas na cultura de determinados povos. Assim, por
exemplo, pode-se distinguir a origem do falecido. (Ibidem)
43
Armas: são usadas para compor a representatividade das figuras que simbolizam a morte. (Ibidem)
44
Anatomia: as partes do corpo humano são muito comuns em representações tumulares. Em posições
específicas e associadas à objetos ou formas geométricas, sugerem uma grande diversidade de informações sobre
o falecido. (Ibidem)
45
Objetos: alguns objetos de uso cotidiano em certas culturas, assumem um significado alegórico quando
representados na arte tumular. Portanto, quanto maior for o simbolismo de um povo, maior será a variedade de
significados. Desta forma, a posição e a combinação com outros elementos fazem referência a situações variadas
de acordo com a época e local onde foram utilizados. (Ibidem)
46
Formas geométricas: as formas geométricas eram usadas principalmente nos hieróglifos dos sarcófagos
egípcios. Posteriormente, foram adotas pelo cristianismo e o ocultismo através da Idade Média até os dias atuais.
Geralmente, estão associados às divindades e à existência humana na Terra. (Ibidem)
47
Árvores e frutas: a representatividade das árvores e frutas é muito ampla na simbologia cemiterial. De acordo
com a situação que é encontrada, trazem significados específicos da cultura e crença do falecido. (Ibidem)
48
Arquitetura: os elementos arquitetônicos foram incorporados aos cemitérios contemporâneos no final do
século XIX, num período denominado Art Noveau. A arquitetura greco-romana foi uma de suas principais
referências. Neste momento, entram em cena os portais, obeliscos, colunas de sustentação e arcos que indicavam
não apenas a suntuosidade, mas significados distintos em suas composições. (Ibidem)
49
Aves: Numa visão ampla da simbologia cemiterial, as asas estão associadas às intervenções divinas e à
libertação dos vínculos terrestres. Portanto, os anjos, as aves e os animais alados da mitologia são considerados
seres livres e mensageiros de Deus; além de possuírem um significado específico para cada espécie. (Ibidem)
50
Nos dias atuais, a Musa Impassível não está mais localizada no Cemitério do Araçá, em cima do túmulo da
poetisa Francisca Júlia, ela foi transferida no ano de 2006 para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, e em seu
lugar foi colocada uma réplica de bronze.
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2.5.

Influências Femininas – Musas
Grande admirador das formas e volumes do sexo feminino, Victor Brecheret

transmitia para o mármore, bronze, madeira ou terracota todo seu imaginário e a importância
da mulher para ele. Suas esculturas femininas são dotadas de uma sensualidade natural e leve,
com traços marcantes que definem cada obra. De acordo com Peccinini (s.d., p. 01), “o tema
da mulher na arte de Victor Brecheret (1894-1955) ocupa uma posição importante e
privilegiada. Com efeito, a figura feminina está presente na maior parte da sua extensa
produção”.
No acervo artístico de Brecheret, as obras femininas destacam-se pela beleza e
suavidade, retratando com delicadeza os diversos lados e ângulos das mulheres. Nestas
esculturas femininas conseguimos ver a transcendência da intenção do escultor que, por
intermédio da imagem, das formas, dos volumes e da beleza, consegue transpassar a alma e o
coração para realizar suas obras.
Suas obras femininas são, sem sombra de dúvidas, uma riqueza inestimável e
inigualável deixada por Victor Brecheret. Elas se apresentam para o público com certa
imponência, transmitindo seriedade, ingenuidade, amor, respeito, desejo e, enfim, um
turbilhão de sentimentos e emoções que transcendem a alma.
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Pietà

Figura 18: Pietà
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 45 x 40 cm.

2. Material: Madeira.

3. Descrição Interpretativa: Pela primeira vez, o sagrado é expresso pela ótica do
escultor. As aparentes marcas de goivas que percorrem a madeira mostram todo o cuidado
e primor em todos os aspectos: evidenciam as expressões faciais bem marcadas, refletindo
a busca de razões internas com um preciosismo notável.

4. Ano: Década de 1910 (1914).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Eva

Figura 19: Eva
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 82 x 118 cm.

2. Material: Mármore polido.

3. Descrição Interpretativa: Obra tida como a primeira manifestação relacionada com a
Semana de Arte Moderna de 1922. A escultura apresenta um tratamento naturalista da
anatomia e uma contida dramaticidade, expressa através de torções do corpo e de
volumes, trabalhados para provocar luz e sombras acentuadas. Força e tensão são
marcadas na matéria, além de uma pujança latente, através da musculatura em ressalto,
numa dinâmica de volumes direcionados.

4. Ano: Década de 1910 (1919).

5. Local: Centro Cultural de São Paulo/SP.
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Ídolo

Figura 20: Ídolo
Fonte: Peccinini (2011, p. 90)

1. Dimensões: 35 x 48 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Esta escultura apresenta um tratamento naturalista da
anatomia e uma contida dramaticidade, expressa por meio de torções do corpo e de
volumes trabalhados em luz e sombras acentuadas. Trata-se da mais antiga escultura
trazida da Itália por Brecheret, após sua formação em Roma, e que encantou e comoveu os
modernistas pelo volume e tensão dos músculos.

4. Ano: Década de 1910 (1919).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Vitória

Figura 21: Vitória
Fonte: IEB-USP (s.d., p. 01)

1. Dimensões: 69 x 11 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Esguia, tensa, descarnada, das longas pernas surgem as
costelas, onde mal se percebem os botões dos peitos magros. Braços erguidos em forma
de asas, como que representando uma naja armada para o bote fatal, Vitória, sofrida,
fibrosa, até dos meus pensamentos.

4. Ano: Década de 1920 (1922).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Tocadora de Guitarra

Figura 22: Tocadora de Guitarra
Fonte: Pellegrini (2001, p. 22)

1. Dimensões: 78 x 22 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Volumes geométricos arredondados, com a intersecção,
ligeiramente diagonal, composta pelos braços e pelo instrumento musical que resulta num
belo efeito ao cortar o eixo vertical da figura-cabeça, troncos e pernas ligeiramente
dobradas. Faceta fortemente modiglianesca. Simplificação das formas conservando ao
mesmo tempo os volumes das linhas curvas e oblíquas.
4. Ano: Década de 1920 (1923).

5. Local: Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro/RJ.
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Figura Feminina

Figura 23: Figura Feminina
Fonte: Pellegrini (2001, p. 23)

1. Dimensões: 40 x 14 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Podemos ver claramente o estilo de Brancusi e do Art Déco,
sob um novo ângulo modernista de Brecheret. A escultura apresenta-se em posição fetal,
cabeça reclinada, numa postura aparente de sossego. Traços que passeiam entre a
sensualidade da mulher e suas virtudes. Todas as formas tornam-se funcionais. A base
deixa de ser um suporte neutro e toma significação.

4. Ano: Década de 1920 (1924).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Portadora de Perfume

Figura 24: Portadora de Perfume
Fonte: Barreto (2009, p. 01)

1. Dimensões: 331,5 x 100 x 87 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Feita durante o período modernista, esta obra retrata uma
mulher carregando consigo uma espécie de vaso. Apresenta, além de formas
desproporcionais a anatomia humana, tendências geométricas, com grande expressão
corporal, contenção e expansão dos volumes.

4. Ano: Década de 1920 (1924).

5. Local: Jardim Privativo do Senado da França (Jardin de la Reine), anexo ao Jardim de
Luxemburgo, Paris.
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Madonna

Figura 25: Madonna
Fonte: Pellegrini (2001, p. 44)

1. Dimensões: 33 x 14 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Classificada como uma escultura religiosa, apresenta-se de
forma longilínea e de aparente espiritualidade, com braços cruzados, sentada sobre as
pernas e cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse olhando para o observador.
Apresenta certa sobriedade de atitude e de gestos, com face serena quase sem expressão.

4. Ano: Década de 1920 (1924).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Dançarina

Figura 26: Dançarina
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 69 x 35 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: O jogo de movimento dá a escultura à essência do voo, a
fim de ultrapassar as simples poses estáticas. É a busca da forma do movimento perdido,
onde o peso é abolido e a escultura torna-se móvel.

4. Ano: Década de 1920 (1925).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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A Fonte

Figura 27: A Fonte
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 117 x 203 cm

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Escultura expressionista envolvendo várias formas de
distorções e alongamentos. Apresenta linhas clássicas que alternam sensualidade e
elegância, numa estética firme e vibrante.

4. Ano: Década de 1920 (1925).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Bailarina

Figura 28: Bailarina
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 33 x 19 cm.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Referência clara à estilização elegante do Art Déco.
Preservando as linhas clássicas, também é possível perceber o jogo rítmico que o artista
faz com o movimento, dando à escultura um sentido mais ousado, abolindo o peso e a
tornando móvel.

4. Ano: Década de 1920 (1926).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Diana Caçadora

Figura 29: Diana Caçadora
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 101 x 176 cm.

2. Material: Técnica: Pedra de França.

3. Descrição Interpretativa: Estilo linear e despojado do Art Déco, com formas
delicadas, luminosas, lisas e arredondadas, quase geométricas. Elegante composição de
uma figura feminina reclinada, descrevendo um movimento espiralado, girando a cabeça
em direção à pequena corça deitada a seus pés.

4. Ano: Década de 1920 (1927).

5. Local: Teatro Municipal de São Paulo/SP.
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Mãe

Figura 30: Mãe
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 140 x 90 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: De formas geométricas e influência Art Déco, a escultura
traz incisões delicadas que refletem uma expressão ingênua e romântica envolvendo mãe e
filho numa mesma atmosfera.

4. Ano: Década de 1920 (1929).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Adolescente

Figura 31: Adolescente
Fonte: Pellegrini (2001, p. 41)

1. Dimensões: 178 x 34 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Escultura em mármore, com o estilo e a elegância do Art
Déco apresenta-se de forma longilínea, delicada e sutil, demonstrando um prazer sensível,
recatado e todo o frescor jovial que respira inocência.

4. Ano: Década de 1920 (1929).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Tocadora de Lira

Figura 32: Tocadora de Lira
Fonte: Pellegrini (2001, p. 38)

1. Dimensões: 35 x 32 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Teor clássico, identidade poética, síntese formal e o
inconfundível estilo modernista brasileiro de Brecheret são claros nessa escultura que
combina a forma humana e motivos visuais da simplificação com elementos estilísticos
das culturas antigas.

4. Ano: Década de 1920 (1929).
5. Local: Coleção Particular – Nova Iorque/EUA.
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Mulher Reclinada

Figura 33: Mulher Reclinada
Fonte: Peccinini (2011, p. 158)

1. Dimensões: 16 x 52 x 13 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Timidamente erótica, simplificada nas formas e modelada
com uma sensibilidade multifacetada do Art Déco ao primitivo orgânico. Postura
maleável, destacando a gestualidade rítmica com a pureza dos volumes.

4. Ano: Década de 1930 (1930).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Retrato da Marquesa Soriano de La Gandara

Figura 34: Retrato da Marquesa Soriano de La Gandara
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 75 x 41 x 31 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Retrato Art Déco em meio tronco. As mãos apresentam-se
sobrepostas à frente, com a palma para cima. A Pureza e a simplicidade das formas e
volumes, trabalhadas de modo refinado, sugerem uma introspecção sutil. Manejo de luz
que reflete sobre as superfícies despojadas e enfeixa a composição numa atmosfera de
graça, serenidade e pureza da arte arcaica grega.

4. Ano: Década de 1930 (1930).
5. Local: Acervo do Museu de Arte Brasileira – FAAP, São Paulo/SP.
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Três Graças

Figura 35: Três Graças
Fonte: Peccinini (2014, p. 91)

1. Dimensões: 37 x 15 x 13 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Tríade que se une no núcleo central da massa, dando-lhe
uma dinâmica de circularidade. Representa, como alegoria, as três raças humanas: a
oriental, a ocidental e a africana, entrelaçadas e em igualdade, simbolizando a harmonia
entre os povos. Tratamento formal, de facetamentos e arredondamentos dos volumes e da
aglutinação das figuras.

4. Ano: Década de 1930 (1930).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret. São Paulo/SP.

94

Maternidade

Figura 36: Maternidade
Fonte: Pellegrini (2001, p. 47)

1. Dimensões: 27 x 17 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Estetizada no sentido dos volumes, roliços e lisos,
submetida aos traços de Medardo Rosso. A Matéria é conservada num aspecto bruto,
caótico que faz surgir progressivamente à forma difundindo a luz.

4. Ano: Década de 1930 (1931).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Beijo

Figura 37: Beijo
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 80 x 23 cm.

2. Material: Granito.

3. Descrição Interpretativa: Escultura marcante de um casal apaixonado representado
pelas formas estilizada e abstrata. Composição ritmada pelo jogo das linhas curvas e
oblíquas, impregnadas de sensualidade e com um romantismo ainda definido na
inclinação da figura masculina em direção à feminina. Volumes cilíndricos, com a junção
dos corpos e a geometrização dos membros, conferindo ao todo um encerramento próprio
apresentado em estado mais bruto no fechamento das formas.

4. Ano: Década de 1930 (1933).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Torso Feminino

Figura 38: Torso Feminino
Fonte: Peccinini (2014, p. 80)

1. Dimensões: 123,5 x 38 x 31,5 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Naturalismo erótico, marcante e singular por seu refinamento
e elegância. O corpo de mulher adolescente, com vulva marcada, expressa a grandiosidade
e a potência do sagrado feminino.

4. Ano: Década de 1930 (1935-36).

5. Local: Coleção Fundação Crespi Prado, São Paulo/SP.
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Deusa da Primavera

Figura 39: Brecheret Entalhando Deusa da Primavera
Fonte: Brecheret Filho (s.d., p. 01)

Figura 40: Deusa da Primavera
Fonte: Barreto (2012, p. 01)

1. Dimensões: 200 x 63 cm.

2. Material: Mármore.
3. Descrição Interpretativa: Obra foi feita com “poucos detalhes”. Sua composição em si
é bem rígida, com linhas verticais e horizontais, mas se pode ver detalhes em sua roupa
com babados e ondulação. Evocadora das forças germinadoras de vida, da Deusa-mãe, das
culturas pré-clássicas, traduzida na frontalidade e rigidez do bloco e do módulo do corpo
encurtado.

4. Ano: Década de 1930 (1938).

5. Local: Pinacoteca do Estado de São Paulo/SP.
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Depois do Banho (Deitada)

Figura 41: Depois do Banho (Deitada)
Fonte: Melo (2006, p. 01)

1. Dimensões: 1,37 m x 2,64 m x 0,64 m; Pedestal: Granito 0,86 m x 3,60 m x 1,60 m.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Depois do banho é um dos poucos nus artísticos da Cidade
de São Paulo. Chama a atenção por sua beleza e medidas monumentais. Uma mulher
deitada indolentemente, sensual, voluptuosa e de formas mais naturais, embora persistam
alguns elementos estilizados como alongamentos do tronco e estilização dos pés e das
mãos.

4. Ano: Década de 1940 (1940).
5. Local: Largo do Arouche – São Paulo/SP.
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Vendedora de Frutas

Figura 42: Vendedora de Frutas
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 107 x 67 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Essa escultura é diferente das demais. Pode-se ver a influência
egípcia sobre a postura simbólica e a maneira de retratar o rosto, além dos detalhes da
composição em forma de um sólido esquematicamente modelado e orgânico, que
identificam o artista.

4. Ano: Década de 1940 (1941).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Nu Feminino

Figura 43: Nu Feminino
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 178 x 54 cm.

2. Material: Mármore.

3. Descrição Interpretativa: Uma deliciosa figura feminina, de sensualidade sutil, cuja
nudez é mal coberta com panejamento que escorre de forma elegante. Apresenta um
tratamento sintético da forma e da composição, alinhada a uma disciplina geométrica.

4. Ano: Década de 1940 (1942).

5. Local: Fundação Banco Itaú, São Paulo/SP.
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Graça I

Figura 44: Graça I
Fonte: Mundin (2013, p. 01)

1. Dimensões: 2,10 m x 0,70 m x 0,55 m.; Pedestal – Granito 0,35 m x 0,70 m x 0,70 m.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Graciosas e monumentais, juntamente com a outra peça de
mesmo nome que compõe o conjunto da obra. Graça 1 e Graça 2. Elogio à mulher
brasileira, à mulher da terra. Figuras serenas de gestualidade hermética.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Galeria Prestes Maia (MASP) – São Paulo/SP.
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Graça II

Figura 45: Graça II
Fonte: Monumentos de São Paulo (s.d., p. 01)

1. Dimensões: 2,10 m x 0,73 m x 0,50 m.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: A obra Graça II, junto com Graça I formam um conjunto de
duas esculturas orgânicas e primitivas que se defrontam, com formas volumosas e
graciosas, numa estupenda ênfase ao corpo da mulher brasileira.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Galeria Prestes Maia (MASP) – São Paulo/SP.
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Depois do Banho (Em Pé)

Figura 46: Depois do Banho – (Em
Pé) Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Granito.

3. Descrição Interpretativa: Nu clássico, em perfeita representação do corpo da mulher.
Gestualidade destacada na dinâmica dos volumes. Em primeiro plano, Saindo do banho
compõe o salão nobre do Palácio do Planalto.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Palácio do Planalto – Brasília/DF.
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Virgem

Figura 47: Virgem
Fonte: Pellegrini (2006, p.
01)

1. Dimensões: 31 x 12 cm.

2. Material: Terracota.

3. Descrição Interpretativa: Arte religiosa que representa uma mãe segurando o filho no
colo, com formas não tão definidas, ou seja, simplificadas. Estilização cubista e
Banho
de Sol indianista. Densa, de um ritmo emotivo de gestualidade, ritmo plástico que
primitivismo
passa do relevo para a incisão.

4. Ano: Década de 1940.

5. Local: Sem Informações Disponíveis.
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Banho de Sol

Figura 48: Banho de Sol
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 1,37 x 2,64 x 0,64 cm.

2. Material: Gesso patinado e polido.

3. Descrição Interpretativa: Figura deitada, aliada a uma disciplina geométrica. O corpo
sensual entregue ao repouso, destacando a gestualidade na posição dos braços e das mãos,
pondo em relevo a exuberância dos seios.

4. Ano: Década de 1940.
5. Local: Palácio do Itamaraty – Brasília/DF.
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Maternidade Indígena

Figura 49: Maternidade Indígena
Fonte: Pellegrini (2001, p. 79)

1. Dimensões: 37 x 17 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Primitivo orgânico inspirado na arte dos índios do Brasil.
Representa uma figura abstrata em formas arredondadas. Os volumes essenciais insinuam
a índia segurando o seu filho, integrados num único bloco e que dispõem na superfície de
uma linearidade fantástica, de incisões em formas geométricas.

4. Ano: Década de 1950 (1952).

5. Local: Coleção Particular / Família Brecheret.
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Morena

Figura 50: Morena
Fonte: Wikimedia Commons (2013, p.
01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Impressiona pela robustez e revela o entusiasmo do artista
pelo corpo feminino, de formas generosas e quadris largos. Expressão estética que alterna
grande influência de Mestrovic, dialogando com formas primitivas.

4. Ano: Década de 1950 (1954).
5. Local: Palácio do Planalto – Brasília/DF.
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Joana D’Arc

Figura 51: Joana D’Arc
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

Figura 52: Modelo Maria Della Costa
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: 109 x 47 cm.

2. Material: Bronze.

3. Descrição Interpretativa: Maria Della Costa foi imortalizada por Victor Brecheret. A
tradução da linguagem para a escultura, fixando no tempo e no espaço a interpretação do
drama de Joana D'Arc, em O Canto da Cotovia. Uma composição vertical, esguia e firme,
em vestes guerreiras contrapõe-se com a serenidade e pureza dos traços fisionômicos.

4. Ano: Década de 1950 (1955).
5. Local: Teatro Maria Della Costa – São Paulo/SP.
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Bartira

Figura 53: Bartira
Fonte: Pellegrini (2006, p. 01)

1. Dimensões: Não especificadas.

2. Material: Bronze patinado.

3. Descrição Interpretativa: Arte indígena que combina o abstracionismo da fase
primitivista com formas volumosas e simplificadas. Movimentação ondulatória que faz
com que a luz se derrame sobre as superfícies. Uma alegoria da índia Bartira que se casou
com o português João Ramalho, gerando a nossa identidade cultural brasileira.

4. Ano: Década de 1950.
5. Local: Ministério da Educação e Cultura – Brasília.
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Musa Impassível51

Figura 54: Musa Impassível
Crédito: Rosana Garcete (2015)

51

As informações técnicas e pertinentes à obra Musa Impassível serão retratadas no próximo capítulo.
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3.

A MUSA IMPASSÍVEL

3.1.

Origem da Musa Impassível – Francisca Júlia

A poetisa Francisca Julia nasceu em 1871, na antiga Vila de Xiririca (hoje município
de Eldorado), no interior do Estado de São Paulo. Camargos (2007, p. 17) relata:
Na pacata vila originária do aldeamento indígena de Xiririca, ou “águas correntes”
em tupi-guarani, nasceu em 31 de agosto de 1871 aquela que se tornaria uma das
maiores sonetistas do país. Foi ali, às margens do Rio Ribeira, no sul do Estado de
São Paulo, em Eldorado, nome recebido em 1948 para substituir a antiga
denominação da cidade, que Francisca Júlia da Silva passou à primeira infância.

No que tange à data de seu nascimento, ressaltamos que dados e fatos históricos
apresentam divergências, expostas por Carmargos (2007, p. 22) por meio das seguintes
informações:

As dúvidas que cercam a poetisa já começam em torno do ano de seu nascimento. A
Cronologia paulista, de José Jacinto Ribeiro, fala em 1875. No prefácio de
Mármores, João Ribeiro refere-se a 1874. Seu irmão atesta que ela nasceu em 31 de
agosto de 1871, mas só teria recebido o batismo dois anos depois em 5 de maio de
1873.

Miranda (2008, p. 01) descreve Francisca Julia como sendo a “poeta do Impassível,
valendo-se de uma linguagem e de figuras mitológicas e históricas próprias de um gosto
parnasiano52, encantou os seus contemporâneos. Seus últimos poemas já denotam algumas
tendências ao simbolismo”.
Segundo Garcia (2012), Francisca Julia era filha de um advogado e de uma professora da rede
pública e já nascera com vocação literária. Juntamente com seus pais, mudou-se para São
Paulo aos 8 anos de idade e aos 14 anos começou a escrever pequenos versos que eram
52

Parnasianismo: Nas últimas décadas do século XIX, a literatura brasileira abandonou o sentimentalismo dos
românticos e percorreu novos caminhos. Na prosa, surgiu o Realismo/Naturalismo e na poesia,
o Parnasianismo e Simbolismo. Os poetas parnasianos achavam que alguns princípios adotados pelos
românticos (linguagem simples, emprego da sintaxe e vocabulário brasileiros, sentimentalismo, etc.) esconderam
as verdadeiras qualidades da poesia. Então, propuseram uma literatura mais objetiva, com um vocabulário
elaborado (às vezes, incompreensível por ser tão culto), racionalista e voltada para temas universais. A
inspiração nos modelos clássicos, ajudaria a combater as emoções e fantasias exageradas dos românticos,
garantindo o equilíbrio que desejavam. Desde a década de 1870, as ideias parnasianas já estavam sendo
divulgadas. No final dessa década, o jornal carioca “Diário do Rio de Janeiro” publicou uma polêmica em versos
que ficou conhecida como “Batalha do Parnaso”. De um lado, os adeptos do Realismo e Parnasianismo, e, de
outro os seguidores do Romantismo. Como consequência, as ideias parnasianas e realistas foram amplamente
divulgadas nos meios artísticos e intelectuais do país. O marco inicial do Parnasianismo brasileiro foi em 1882
com a publicação de “Fanfarras” de Teófilo Dias. (GOMES, s.d., p. 01)
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publicados no jornal O Estado de São Paulo. Posteriormente, passou a escrever para o
Correio Paulistano e também para O Diário Popular.
Fortes (s.d., p. 01) destaca que:

Num universo inteiramente dominado por poetas do chamado sexo forte, Francisca
Júlia provou que mulher também sabia fazer poesia de qualidade. Como poucos,
criou versos perfeitos e em nada ficou a dever à chamada “trindade parnasiana”
formada por Olavo Bilac, Raimundo Correa e Alberto de Oliveira, que acabaram
sendo seus admiradores e principais incentivadores.

Para Camargos (2007, p. 09), “Francisca Júlia foi uma autora parnasiana que morreu
precocemente em 1920, aos 49 anos de idade, deixando uma merecida legião de admiradores.
Em companhia de Julia Lopes de Almeida, foi uma das precursoras da literatura feminina no
Brasil”.
Segundo Fortes (s.d., p. 01), desde pequena Francisca Júlia demonstrava seu talento e
pendor para a poesia, recebendo como contribuição, o ambiente familiar construído por seu
pai, Miguel Luso da Silva, “era advogado provisionado, amigo particular dos livros; a mãe,
Cecília Isabel da Silva, professora na escola de Xiririca (hoje Eldorado), no Vale do Ribeira,
Estado de São Paulo”.

Figura 55: Poetisa Francisca Júlia
Fonte: Garcia (2012, p. 01)
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A infância de Francisca Júlia não foi desfrutada apenas em sua cidade natal, pois ela se
mudou para a capital paulistana, juntamente com seus pais, seu irmão e também poeta Júlio
César (1874-1936). Em São Paulo, a preocupação de sua mãe, segundo Camargos (2007), era
oferecer aos filhos a melhor e mais completa educação. Sua infância foi normal, como toda
criança da sua época. Ela fora criada pela mãe para desempenhar e desenvolver o papel de
mulher, esposa e mãe, reservado às mulheres de sua época, “o de crescer recatada e
ligeiramente instruída para tornar-se uma esposa nos moldes determinados pela sociedade
patriarcal”. (CAMARGOS, 2007, p. 22)
Ramos (2010, p. 01) acrescenta que Francisca Júlia “aprendeu as primeiras letras e os
serviços do lar com a mãe, a professora Cecília Isabel da Silva, da qual herdou a profissão. Do
pai, Miguel Luso da Silva, advogado provisionado, herdou o amor aos livros e à língua
portuguesa”.
A grande responsável pelo aprendizado da poetisa fora sua mãe, que lhe ensinou a ler,
e também lhe transmitiu os conhecimentos culinários e de corte e costura. Muito dedicada à
família, Francisca Júlia mantinha uma ligação muito forte com seu irmão, Júlio César, do qual
recebeu o apelido de Caju, “junção da última sílaba de Francisca com a primeira de Júlia”.
(CAMARGOS, 2007, p. 22)
No que diz respeito a seu pai, o advogado Miguel Luso da Silva, Francisca Júlia
herdou o apreso e gosto pelos livros, como dissemos anteriormente, e pelo idioma de Camões.
Essa herança literária de seu pai é sustentada pelo fato de Miguel ter uma visão abrangente da
cultura humanista.
Demonstrando apreso pela escrita e pela poesia, sua vocação literária apareceu
precocemente, “aos 14 anos já surpreendia o círculo dos amigos mais íntimos com versos que
deixavam transparecer a mestria no trato das rimas”. (CAMARGOS, 2007, p. 17)
Seu primeiro trabalho e sua estreia pública ocorreram no jornal O Estado de São
Paulo, em 1891, com a publicação dos sonetos Quadro Incompleto e Paisagem. Melo e
Mundaca (2013, p. 02) complementam que, “a partir de 1892, [ela] começou a escrever
assiduamente para o Correio Paulistano e Diário Popular. Colaborou também para jornais do
Rio de Janeiro, com destaque para as revistas O Álbum, mantido por Arthur Azevedo, N‟A
Semana que era dirigida por Valentim Magalhães”.
Sua carreira e trajetória não se limitou apenas a flores e a críticas positivas. Após a
publicação de seu primeiro poema, intitulado Quadro Incompleto, recebeu severa crítica do
poeta Severino de Rezende, que proferiu as seguintes palavras: “Minha senhora, há ocupações
mais úteis, dedique-se aos trabalhos de agulha”. (CAMARGOS, 2007, p. 23)
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Apesar da crítica recebida, Francisca Júlia não desistiu de seus sonhos e talentos e
continuou a traçar seu caminho literário. Em 1892, começou a colaborar com o Correio
Paulistano, e também com o Diário Popular.
A sua vocação literária, dedicação e facilidade para a escrita, levaram a que Francisca
Júlia publicasse, em 1895, o livro intitulado Mármores. Segundo Garcia (2012, p. 01), esta
obra foi bastante elogiada pela crítica, e foi através dela que “Francisca Julia quebrou
barreiras em uma época onde quem ditava as regras era o universo masculino”.
Para Camargos (2007), Francisca Júlia fora aclamada com a publicação de Mármores,
causando furor e diversas sensações nas rodas culturais e nos grandes escritores da época53.
Ao longo de sua carreira, segundo Tardelli (2014, p. 01) Francisca Júlia teve quatro
livros publicados: “Mármores (1895), Livro da Infância (1899), Esfinges (1903) e Alma
Infantil (1912)”, além de vários versos e poemas publicados em diversos jornais e revistas.
Fortes (s.d., p. 01) enriquece-nos com uma declaração de Olavo Bilac referenciando a
publicação do livro Mármores, sobre o qual declara:

Em Francisca Júlia surpreendeu-me o respeito pela língua portuguesa, não que ela
transporte para a sua estrofe brasileira a dura construção clássica: mas a língua doce
de Camões, trabalhada pela pena dessa meridional, que traz para a arte escrita todas
as suas delicadezas de mulher, toda a sua faceirice de moça, nada perde da sua
pureza fidalga de linhas. O português de Francisca Júlia é o mesmo antigo
português, remoçado por um banho maravilhoso de novidade e frescura.

É notória a carreira que Francisca Júlia construiu ao longo de sua vida, como também
a legião de admiradores que conquistou a cada livro, verso ou poema escrito e publicado.
Outro grande poeta que teceu doces palavras e elogios à própria poetisa e aos seus
trabalhos foi Wenceslau Queiroz. Segundo Fortes (s.d., p. 01), ele fez a descrição da poetisa
como sendo uma jovem de grande beleza:
[...] “era branca, muito branca, fria, muito fria, de olhos negros e límpidos à flor do
rosto; lábios rosados, tez e fronte de alvura acetinada, como as camélias. Rosto oval,
cabelos negros, estatura mediana. Mãos brancas, nervosas, finas e delicadas”. Essa é
a cálida visão de um poeta sensível poetizando sobre uma mulher que foi única.

53

Podemos destacar como admiradores entusiasmados, os escritores Olavo Bilac, Coelho Neto, Vicente de
Carvalho, Machado de Assis. Mais tarde Francisca Júlia passou a fazer parte, entre os mestres, da tríade formada
por Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. (CAMARGOS, 2007, 17-27)

115

Francisca Júlia traçava uma trajetória de sucesso. Camargos (2007, p. 21) destaca que
quatro anos depois do seu primeiro livro ter sido publicado ela publicou o segundo, o qual
recebeu o nome de “Livro da Infância, com pequenos contos e versos destinados ao ensino
nas escolas primárias”.
Em 1899, a poetisa, já com seu devido e merecido destaque no parnasianismo,
publicou a obra intitulada Livro da Infância, destinado às escolas públicas de São Paulo.
Segundo Lopes (2013, p. 01), Francisca Júlia acabou se tornando a precursora da literatura
infantil. De acordo com Garcia (2012, p. 01), “logo depois vieram mais duas obras “Esfinges”
em 1903 e “Alma Infantil”, em 1912 com a participação de seu irmão Júlio Cesar da Silva”.
A poetisa ocupou lugar de destaque como precursora da literatura infantil, pois, no
final do século XIX, o país estava passando por mudanças nos setores econômico, político e
social, sob a ótica do positivismo, que destacava como prioridade, a educação, para elevar o
nível cultural de seus cidadãos, e subir degraus no rol das intituladas „nações civilizadas‟.
Dessa forma, o real objetivo era instituir uma reforma geral na educação que tivesse um longo
alcance. Camargos (2207, p. 69) relata:

Para instruir a nova geração dentro dos preceitos mais prestigiados pela mentalidade
europeia da época, criaram-se os grupos escolares, com ensino obrigatório e gratuito
a ambos os sexos. Nessa ordem de ideias, é compreensível que a literatura destinada
às crianças tenha se desenvolvido sob a tutela da escola. Assim, ao lado de traduções
ou adaptações de obras que, na Europa faziam sucesso entre os pequenos leitores,
surgiram tentativas pioneiras de uma produção infantil nacional, provando que os
conceitos de literatura e educação estavam intrinsecamente ligados.

Dentro desse contexto, a educação encontrava-se em etapas contraditórias. De um
lado, o país estava fortificado e inserido num sistema social estruturado e, de outro, a
literatura infantil estava órfã, extremamente dependente dos lançamentos da Europa,
apoiando-se nas poucas traduções disponíveis na época.
Envoltas nesse contraste, não podemos deixar de ressaltar que as tendências daquela
época estavam alicerçadas nos pilares do Cristianismo. Segundo Camargos (2007, p. 69):
A vertente pueril, por exemplo, tinha como objeto as “travessuras”, sempre
castigadas quando expressavam o desejo de aventura e liberdade. O humanismo
dramático pregava a resignação diante do sofrimento para alcançar a felicidade, ao
passo que a de viés moralizante oferecia padrões de comportamento a serem
imitados. Havia aquela puramente de fantasia, herança dos primórdios, embora já
esvaziada do seu primeiro simbolismo e a nacionalista, que exortava o fervor
patriótico.
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Foi nesse cenário contraditório, desorganizado e dependente, que Francisca Júlia
percebeu a oportunidade de se destacar e contribuir para a educação dos pequenos leitores por
meio da publicação do Livro da Infância, em 1899, o qual “vinha imbuído das relações
tradicionalistas consagradas pela sociedade ao mesmo tempo cristã, burguesa e liberal”. A
publicação desta obra foi de responsabilidade do próprio Governo do Estado de São Paulo,
que a destinou para as escolas do Primeiro Grau. Assim, a obra foi destinada aos pequenos
leitores que “dominavam os rudimentos da leitura, o pequeno volume apresentava versos
„simples na forma, fluentes na narrativa, e escritos no melhor e mais puro vernáculo”.
(CAMARGOS, 2007, p. 70)
Fortes (s.d.) ressalta que a publicação da obra Livro da Infância trouxe grande
prestígio para Francisca Júlia, além de enriquecer o mundo dos pequenos com prosas e versos
e de também os ajudar em seu desenvolvimento literário.
Por outro lado, a poetisa ganhou notoriedade e confiança do Governo do Estado de
São Paulo que distribuiu seu livro em todas as escolas primárias, tornando-o parte obrigatória
no ensino dos pequenos leitores.
Nessa época, “a estratégia educacional que via na palavra escrita um instrumento para
enquadrar os alunos em rígidos padrões de comportamento, ficava patente nas histórias que
terminavam quase sempre com uma lição exemplar”. (CAMARGOS, 2007, p. 70)
Em constante busca para atingir os padrões europeus de educação e visando a
ingressar no rol dos países civilizados, Camargos (2007, p. 70) destaca que “assim como as
obras didáticas de Júlia Lopes de Almeida, as de Francisca Júlia buscavam estender uma
ponte em direção ao leitor mirim, apropriando-se do que julgava tratar-se do código
linguístico infantil para suscitar seu interesse”.
As obras infantis de Francisca Júlia colaboraram e conseguiram atender às
necessidades demandadas pela educação da época, pois os leitores mirins só tinham à sua
disposição algumas traduções malfeitas, projetos gráficos descuidados e produções de baixa
qualidade. Foi a junção desses fatores ruins que abriu caminhos e portas para que a poetisa se
tornasse a precursora da literatura infantil, conquistando esse posto com obras infantis capazes
de despertar nos pequenos leitores o senso crítico e de refinar seus gostos pela leitura. De
acordo com Ramos (2010, p. 01):
Em 1903, aparece a obra Esfinges, onde Francisca Júlia republicou grande parte dos
sonetos de Mármores, incluindo outros inéditos. Novamente, a crítica lhe foi
consagradora. O livro Esfinges teve uma segunda edição em 1921, pela editora de
Monteiro Lobato, com a adição de poesias inéditas e de uma fortuna crítica sobre a
poetisa. O último trabalho literário de Francisca Júlia viria alguns anos mais tarde,
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outra vez em colaboração com o irmão Júlio César, Alma Infantil, editado em 1912
pela Livraria Magalhães.

A carreira e a trajetória profissional de Francisca Júlia são retratadas e apresentadas
nos anais da nossa história literária, que nos enriquece com informações de suas obras, com a
origem e o despertar de seu talento, com a evolução e as mudanças de estilos. Entretanto, sua
vida pessoal era cercada de mistérios, como relata Camargos (2007, p. 21):
As raras fotografias não estão sequer datadas, os dados particulares são confusos e,
muitas vezes, contraditórios. Colhidos de segunda mão nas páginas dos jornais e
revistas do período, fornecem poucas pistas sobre a esfera doméstica e mais íntima
da mulher que, segundo se diz, teria morrido de amor.

Podemos atribuir a falta de informações sobre sua vida particular ao fato de que,
naquela época, a sociedade não contava com grandes e inúmeros recursos tecnológicos
capazes de registrar e propagar rapidamente qualquer notícia. Outro fator a ser considerado é
o simples fato de ela ser mulher, o que por si só já exigia total discrição, por ser indelicado
investigar e expor a vida particular de uma dama. Neste contexto de sua vida particular,
Ramos (2010, p. 01) relata:

Em 1909, Francisca Júlia casou-se com o telegrafista Filadelfo Edmundo Munster,
da Central do Brasil, natural de Barra Mansa (RJ). A cerimônia, que teve Vicente de
Carvalho como padrinho, realizou-se na capela de Lajeado, Capital (SP). Apesar da
grande diferença intelectual, Francisca Júlia amava com devoção ao seu esposo,
vivendo uma união amorosa e feliz. Nessa ocasião, foi convidada (e gentilmente
recusou) a fazer parte da Academia Paulista de Letras, então em vias de ser fundada.
Após o casamento, decidiu deixar a poesia de lado e se dedicar apenas ao esposo e
ao lar, o que fez por alguns anos.

Em comparação com os padrões estabelecidos na época, ela vivia uma vida
relativamente simples, não participava das festividades que aconteciam em torno dos grandes
escritores e, mesmo assim, era aclamada por diversos poetas, tais como Olavo Bilac e Vicente
de Carvalho, além de ter uma forte e enorme atuação nos circuitos literários.
Francisca Júlia só retornaria à história da literatura em 1912, quando, em colaboração
com seu irmão Júlio César e através da Livraria Magalhães, lançou o livro Alma Infantil.
De acordo com Fortes (s.d., p. 01), “aos 46 anos, recebe[u] a maior homenagem que
lhe prestaram em vida, quando um grupo de admiradores organizou, em 1917, uma sessão
literária e ofereceu seu busto à Academia Brasileira de Letras”. Foi nesse ponto, que vemos “a
consagração da talentosa artífice de versos, da “Musa Impassível”, como ficou conhecida”.
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Na obra Mármores, a poetisa nos brindou com um belo poema, Musa Impassível.
Segundo Miranda (2008, p. 01), ela acabou recebendo o cognome A Musa Impassível devido
à criação de seus sonetos intitulados Musa Impassível I e Musa Impassível II:

MUSA IMPASSÍVEL I

MUSA IMPASSÍVEL II

Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero

Ó Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,

Luto jamais te afeie o cândido semblante!

Gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca!

Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e

Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca,

diante

Por esse grande espaço onde o Impassível mora.

De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.
Leva-me longe, ó Musa impassível e branca!
Em teus olhos não quero a lágrima; não quero

Longe, acima do mundo, imensidade em fora,

Em tua boca o suave o idílico descante.

Onde, chamas lançando ao cortejo da aurora,

Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante;

O áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca.

Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.
Transporta-me, de vez, numa ascensão ardente,
Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa;

À deliciosa paz dos Olímpicos-Lares,

A rima cujo som, de uma harmonia crebra,

Onde os deuses pagãos vivem eternamente,

Cante aos ouvidos d'alma; a estrofe limpa e viva;

E onde, num longo olhar, eu possa ver contigo,
Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos,

Passarem, através das brumas seculares,

Ora o áspero rumor de um calhau que se quebra,

Os Poetas e os Heróis do grande mundo antigo.

Ora o surdo rumor de mármores partidos.

Figura 56: Poema Musa Impassível I
Fonte: Miranda (2008, p. 01)

Figura 57: Poema Musa Impassível II
Fonte: Miranda (2008, p. 01)

Ambos os poemas Musa Impassível I e II serviram de inspiração para Victor Brecheret
esculpir a obra de mesmo nome do poema. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que,
além desses dois poemas, Brecheret utilizou como fonte de inspiração, o poema Vênus, que
também é parte integrante do livro Mármores. Segundo Miranda (2008, p. 01), o mesmo
possui os seguintes versos:
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VÊNUS

Branca e hercúlea, de pé, num bloco de Carrara,
Que lhe serve de trono, a formosa escultura,
Vênus, túmido o colo, em severa postura,
Com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara.

Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara;
E impassível, de pé, mostra em toda a brancura,
Desde as linhas da face ao talhe da cintura,

A majestade real de uma beleza rara.

Vendo-a nessa postura e nesse nobre entono
De Minerva marcial que pelo gládio arranca,
Julgo vê-la descer lentamente do trono,

E, na mesma atitude a que a insolência a obriga,
Postar-se à minha frente, impassível e branca,
Na régia perfeição da formosura antiga.
Figura 58: Poema Vênus
Fonte: Miranda (2008, p. 01)

Fato bastante interessante, um tanto quanto inusitado e com traços de romantismo
puro, gira em torno de sua morte. Horas após o falecimento de seu marido, Philadelpho
Edmundo Munster, a poetisa é encontrada morta no seu próprio quarto. À época, segundo
Garcia (2012, p. 01), ninguém declarou que Francisca Júlia havia cometido suicídio, “mas
dizem que a poetisa morreu por amor, pois não iria aguentar a ausência de seu marido”.
Quanto a isso, Ramos (2010, p. 01) relata:

A tragédia recaiu sobre Francisca Júlia quando, acometido de tuberculose, após um
demorado tratamento, seu esposo Filadelfo Munster faleceu, em 31 de outubro de
1920. A perda do companheiro tão querido foi arrasadora para a sensível poetisa,
cuja emoção não conseguiu conter, ao contrário da frieza e da impassibilidade dos
seus versos. Confessou aos amigos que sua vida não tinha mais sentido sem a
companhia do marido, deixando bem claro que "jamais poria o véu de viúva" (seria
uma indicação de suicídio?). Retirou-se para repousar em seu quarto e ingeriu
excessiva dose de narcóticos. No dia seguinte, ao abraçar o caixão onde jazia o
corpo inerte do esposo, num último e emocionado adeus, Francisca Júlia faleceu aos
49 anos. Seu corpo foi enterrado no Cemitério do Araçá, em São Paulo, ao meio-dia
de 2 de novembro.
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Ressalta-se que, quando do falecimento de Francisca Júlia, surgiram diversos rumores
de que a poetisa havia cometido suicídio, pois não suportaria uma vida sem a presença do
marido, ou mesmo que não iria receber o título de viúva. Ela teria comentado com amigos que
preferiria a morte a viver sem o amor e o apoio de seu fiel e inseparável esposo, que sempre
esteve presente em todos os momentos de sua carreira. Ele era, sem sombra de dúvidas, a
rocha que a sustentava, como relata Melo e Mundaca (2013, p. 06):

Seu marido veio a falecer em 31 de outubro de 1920 e, após o cortejo, não conteve
suas emoções. Confessou aos amigos que nada mais em sua vida faria sentido sem o
marido e que jamais usaria o véu de viúva. Naquele dia, a poetisa nada se parecia
com a autora de versos frios e impassíveis e, quando se retirou para repousar, acaba
cometendo suicídio em seu quarto após ingerir uma excessiva dose de narcóticos.

Ramos (2010, p. 02) também relata que “conta-se que a autora se atirou no caixão do
marido no enterro e ali permaneceu morta, mas a oficial é de que se suicidou ingerindo uma
dose excessiva de narcóticos um dia depois da morte do marido, 1° de novembro de 1920”.

Figura 59: Anúncio da Missa de 7º Dia do Casal
Fonte: Garcia (2012, p. 01)

Além da criação de algumas lendas românticas em torno da morte da poetisa, Pereira
Neto (2013, p. 08) relata que “em 1920, houve bastante comoção, várias cartas de lamentação
em jornais. Em seu enterro estiveram presentes Guilherme de Almeida, Di Cavalcanti e
Oswald de Andrade, entre outros artistas.”
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3.2.

Processo de Desenvolvimento da Obra

A obra intitulada Musa Impassível foi esculpida pelo artista Victor Brecheret entre
1921 e 1923, na França, tendo sido encomendada pelo Governo do Estado de São Paulo para
homenagear uma das maiores poetisas de sua época, Francisca Júlia.
Sempre à frente de seu tempo, a poetisa trilhou um caminho de sucesso e conquistas,
deixando sua marca não somente na literatura brasileira, como também na arte, por intermédio
da obra Musa Impassível, de Victor Brecheret.
Segundo Camargos (2007, p. 09), Francisca Júlia era “respeitada e aclamada por boa
parte dos críticos de seu tempo”. Entretanto, todas suas conquistas e sua brilhante trajetória
“acabou esquecida com o passar dos anos”.
O surgimento da obra póstuma está apoiado em duas vertentes de sustentação: a
primeira, é narrada com base no desejo de alguns artistas da época de homenageá-la. Já a
segunda, é sustentada pelo simples fato de não deixar uma importante poetisa cair no
esquecimento. Independentemente das razões, motivos, ou reais necessidades de criação da
obra Musa Impassível, o resultado é poder apreciar a grandiosidade da criação do escultor
Victor Brecheret que, por quase um século, abrilhantou o túmulo da poetisa e que atualmente
compartilha, com outras obras do espaço da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Assim, a primeira vertente relata que a morte de Francisca Júlia, em 1920, despertou
em alguns intelectuais, liderados pelo deputado e mecenas José Freitas Valle54, a vontade de
homenageá-la. Assim, eles entraram em contato com o Presidente do Estado de São Paulo,
Washington Luís, para solicitar que fosse feita a encomenda de uma escultura e que a mesma
fosse colocada sobre o túmulo da poetisa. Fortes (s.d., p. 01) relata:

Foi apresentada proposta, pelo deputado estadual Freitas Vale, para se erigir um
mausoléu em memória à poetisa, que seria construído no governo de Washington
Luiz. Sobre essa escultura, as palavras de Menotti del Picchia dizem tudo: “A
estátua que se ergue hoje no cemitério do Araçá, a Musa Impassível, é um mármore
criado pelo cinzel triunfal de Victor Brecheret. Na augusta expressão dos seus olhos,
do seu busto ereto, de suas mãos rítmicas, há toda a grandeza e a beleza daquela
musa impassível da formidável parnasiana que concebeu e realizou a Danças das
Centauras. O estatuário é bem digno da poetisa.
54

José Freitas Valle nasceu em Alegrete, em 20 de agosto de 1870. Morreu em São Paulo, em 14 de fevereiro
de 1958. Advogado, senador, poeta e, a maior abordagem do texto, mecenas. Grande colecionador de arte; Dono
da residência Villa Kyrial, local de várias reuniões e celebrações artísticas e local em que guardava seu
impressionante acervo artístico; A coleção de Freitas Valle serve como norte para entendermos o gosto artístico
da época. Percebe-se a busca pelos estereótipos da estética aristocrática, como o barroco e o rococó. Percebe-se,
também, um apreço pela alta burguesia e pelo erotismo. Algumas coleções, como a de Azevedo Marques,
possuíam maior acervo de paisagens, enquanto a do próprio Freitas Valle se mostrava mais inclinada a figuras,
muitas da autoria de Salinas. (OLIVEIRA, 2012, p. 01)
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Para evitar o total esquecimento e o sumiço de boa parte de nossa história literária, foi
dada ao escultor Brecheret a incumbência de resgatar e eternizar, não somente a importância
da poetisa, como também de deixar para a posteridade uma marca da união entre a poesia e a
escultura por intermédio da obra Musa Impassível (CAMARGOS, 2007).
A decisão de homenageá-la após sua morte precoce é descrita por Fenske (2013, p.
01):

No enterro da poetisa, no Cemitério do Araçá, os futuros revolucionários da Semana
de Arte Moderna que ali compareceram – Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia,
Guilherme de Almeida, Martins Fontes, Paulo Setúbal, Ciro Costa (que falou à
beira-túmulo) e Di Cavalcanti, entre outros – decidem homenageá-la com um
mausoléu.

Segundo Camargos (2010), na época, José Freitas Valle (um dos fundadores da
Pinacoteca do Estado de São Paulo) era deputado e, uma semana após a morte da poetisa
Francisca Júlia, apresentou um projeto de lei para que fosse erguido um monumento sobre o
túmulo dela, no Cemitério do Araçá. Tudo ocorreu muito rápido, até mesmo porque havia
uma vontade política. Assim, o então Presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís,
sancionou a lei, estabelecendo uma verba de 15 contos para que se encomendasse um
monumento digno daquela importante poetisa.

Figura 60: Projeto nº 44, de 1920 – Parte I
Fonte: Ramos (2010, p. 01)

Garcia (2012, p. 01) esclarece que “com o parecer autorizando a construção da
escultura póstuma, Freitas Valle entra em contato com um jovem escultor que estava como
bolsista em Paris. Seu nome, Victor Brecheret”.
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Figura 61: Projeto nº 44, de 1920 – Parte II
Fonte: Ramos (2010, p. 01)

Quando Freitas Valle entrou em contanto com Victor Brecheret, este se encontrava em
Paris, estudando como bolsista. Freitas Valle então lhe propôs a criação de uma escultura
póstuma para homenagear a poetisa Francisca Julia. E, assim, surgiu a escultura Musa
Impassível, por intermédio do desejo de alguns artistas, amigos e admiradores da poetisa, de
eternizá-la por meio de uma escultura póstuma. Camargos (2007, p. 09) relata:
Victor Brecheret, que recebeu a incumbência de homenageá-la com seu cinzel, é um
dos maiores escultores brasileiros. Vivia em Paris, como bolsista, quando a
encomenda lhe chegou. Em 1923, três anos depois da morte de Francisca Júlia, a
escultura desembarcava no País, provocando deslumbramento em quem conhecia a
obra de Francisca Júlia – e começava a entrar em contato com o trabalho de
Brecheret.

Cumpre ressaltar que o desenvolvimento de toda a obra póstuma está baseado em
alguns poemas da poetisa Francisca Júlia, os quais foram enviados a Brecheret para que
pudesse se inspirar e talhar o mármore com seu cinzel. De acordo com Pelegrini (2010),
Brecheret talhou a obra Musa Impassível do seu inconsciente, ele não a retratou
especificamente, ele a fez seguindo sua imaginação estética. Segundo Garcia (2012, p. 01),
Tendo em mãos alguns poemas de Francisca Júlia, Brecheret realizou o trabalho de
1921 a 1923 em Paris. Feita em mármore, o resultado não poderia ser melhor. Uma
linda escultura envolvida por sensualidade. Olhos fechados que nos remete a querer
esquecer a dor da morte. Seios grandes e fartos para afirmar a importância da mulher
na sociedade. Dedos e braços longos e delicados simbolizando a força e a
superioridade de uma mulher que abriu segmento na literatura feminina. Nascia a
Musa Impassível.

Assim, a Musa Impassível de Victor Brecheret foi esculpida em mármore de Carrara.
É uma obra de mais de três toneladas e quase três metros de altura feita na imagem de uma
figura feminina. A obra foi esculpida na França e até 2006 ornamentou o túmulo nº 9, quadra
6-A do Cemitério do Araçá, em São Paulo, capital, túmulo da poetisa Francisca Júlia.
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Figura 62: Musa Impassível em cima do Túmulo de Francisca Julia.
Fonte: Garcia (2012, p. 01)

A partir daí que temos a união da literatura com a arte, da poetisa com o escultor, da
linha imaginária dos versos, poemas e sonetos com o cinzel e o mármore. Aqui nasce e surge
o mais lindo casamento da história da arte.
Vale a pena destacar que a escultura “chegou aqui em São Paulo em 1923, por Menotti
del Picchia, que batizou então esta obra fenomenal de A Musa Impassível justamente em
homenagem a um dos poemas de Francisca Júlia" (CAMARGOS, 2010).
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Camargos (2007, p. 93) explica que “dizem que Francisca Júlia era muito clara, olhos
negros e límpidos à flor do rosto, lábios rosados, tez e fronte da alvura cetinosa das camélias.
Face oval, cabelos castanhos, estatura mediana. Tinha as mãos brancas, nervosas, finas e
delicadas”.
A segunda vertente da origem da escultura sustenta que a Musa Impassível de Victor
Brecheret foi criada para homenagear a poetisa Francisca Júlia, porém, sua real criação está
baseada na eternização das memórias e feitos alcançados por esta mulher que estava sempre à
frente de seu tempo e que conquistou um espaço disputado, almejado e alcançado, apenas
pelo sexo masculino, isto é, a escultura tinha como objetivo principal não deixar a poetisa
Francisca Júlia cair no esquecimento.
Victor Brecheret desenvolveu brilhantemente a escultura Musa Impassível, dando
forma e volume aos versos e sonetos da poetisa, transformando palavras em corpo e rosto,
numa monumental obra que impressiona e encanta a todos.
Fortes (s.d., p. 01) relata que, “a despeito da importância incontestável de sua obra,
Francisca Júlia ainda não ocupa o lugar que lhe é devido no cenário da poesia brasileira,
talvez por “esquecimento” dos estudiosos da literatura brasileira e dos críticos literários em
geral”.

3.3.

A Transferência da Obra Tumular para a Pinacoteca

Criada entre 1921 e 1923, em Paris, a obra Musa Impassível teve sua origem e
essência como obra tumular, ou seja, a partir do desejo de alguns amigos e admiradores.
Assim, Brecheret fora contrato, com verba pública, para talhar com seu cinzel uma escultura
para homenagear e adornar o túmulo da poetisa Francisca Júlia, falecida em 1920. Lopes
(2013, p. 01) relata:

Após a sua morte, um grupo de intelectuais liderado pelo senador e mecenas José
Freitas Valle, entrou em contato com o Presidente do Estado de São Paulo,
Washington Luís, para encomendar uma escultura que estaria à frente do túmulo da
poetisa. Com a autorização em mãos, Freitas Valle contatou o jovem escultor
brasileiro que estudava em Paris, Victor Brecheret.

A essência da Musa Impassível é póstuma. Ela surgiu para manter viva a figura da
mulher que, à frente de seu tempo, conquistou espaços e ganhou notoriedade, ultrapassou
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obstáculos e venceu, tornou-se grande referência da literatura feminina e infantil, mantidas
apenas no universo masculino.
A obra Musa Impassível foi colocada sobre o túmulo de Francisca Júlia, eternizando a
grandeza de uma poetisa e ali permaneceu entre 1923 e 2006 (por 83 anos), encantando todos
os que tiveram oportunidade de contemplá-la, em conjunto com a última morada de sua musa
inspiradora.
Em 2006, a obra póstuma Musa Impassível saiu do seu local de origem, o Cemitério
do Araçá, e foi transferida para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Sua transferência foi
baseada nas ações que o tempo deixou na escultura, ou seja, ela estava exposta às intempéries
tropicais de São Paulo. Começaram então os trâmites legais para que ela saísse de seu
repouso, onde o silêncio e a solidão lhe eram companheiros, para alçar voo rumo ao seu novo
endereço na cidade dos vivos, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Garcia (2012, p. 01)
explica que:

A obra adornava o túmulo da poetisa Francisca Júlia, falecida no dia 1 de novembro
de 1920. Poderia ser uma história simples, uma escultura feita para homenageá-la
postumamente, mas a trajetória de Francisca Júlia e da Musa Impassível são dignas
para questionar a valorização histórica do espaço cemiterial e das pessoas que ali
estão sepultadas. Pessoas que fizeram parte da história da cidade e que ali estão
perpetuadas.

A escultura Musa Impassível sofreu as consequências do crescimento e da urbanização
desenfreados da cidade de São Paulo, gerando alguns problemas. Garcia (2012, p. 01) justifica
que “a escultura estava se desgastando com a ação do tempo, principalmente com a chuva
ácida. Sendo assim, foi necessária a sua remoção para desacelerar este processo de desgaste”.
Numa visita ao Cemitério do Araçá, Sandra Brecheret Pellegrini pode observar a degradação
que a escultura vinha sofrendo ao longo de tantos anos. O interesse em retirá-la do cemitério e
de transportá-la para a Pinacoteca encontrou fundamento em sua grandiosidade e beleza que
estavam sendo corroídas pelas chuvas ácidas e pela poluição da cidade. Sua real intenção, aos
poucos fora se transformando em sentimento de amor e cuidado para com as obras esculpidas
por seu pai, Victor Brecheret. Nas palavras de Ramos (2010, p. 02):

A obra adornou o túmulo da poetisa, no Cemitério do Araçá (no bairro do
Pacaembu), até 2006, quando, praticamente esquecida e em precário estado de
conservação, foi "redescoberta" por Sandra Brecheret, filha do escultor. Em
dezembro do mesmo ano, foi transferida para a Pinacoteca de São Paulo, a fim de
ser restaurada e preservada. No seu lugar, foi colocada uma réplica de bronze.
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Não demorou muito tempo, aproximadamente um ano, segundo Camargos (2007) e
Rahme (2008), para que Sandra Brecheret Pellegrini conseguisse o apoio dos familiares de
Francisca Júlia, do governo e da Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Empresa
Municipal de Urbanização (EMURB) e também da Organização Social dos Amigos da
Pinacoteca para conseguir transferir a Musa Impassível para uma nova morada: a Pinacoteca
do Estado de São Paulo, onde ela seria visitada e admirada pelo público, ressuscitando assim,
as memórias de dois grandes artistas: Victor Brecheret e Francisca Júlia.
Segundo Camargos (2007), a transferência da Musa Impassível para a Pinacoteca do
Estado de São Paulo só foi possível pela anuência de ambas as famílias, a do artista Victor
Brecheret e a da poetisa Francisca Julia.
Camargos (2007, p. 117) relata:

Na manhã de 13 de dezembro de 2006, teve início a delicada operação de retirar do
Cemitério do Araçá, em São Paulo, uma obra de arte de quase três toneladas.
Primeiro, a escultura recebeu um manto protetor e cordas atadas em volta do torso.
Depois, com cuidado, foi suavemente empurrada. Devagar, como se não tivesse
pressa em deixar o local que ocupava desde 1923, o colosso de mármore começou a
se mover.

Garcia (2012, p. 01) relata:

A data de 13 de dezembro de 2006, 83 anos depois de sua instalação, foi o último
dia da Musa Impassível no Cemitério do Araçá. A retirada da escultura envolveu
mais de 15 pessoas, um guindaste e muitos curiosos. Após mais de seis horas de
trabalho, com muito esforço dos envolvidos, a escultura despediu-se do mundo dos
mortos para entrar no mundo dos vivos.

Vale ressaltar que, na História da Arte e na da Cidade de São Paulo, é a primeira vez
que uma obra tumular saiu de seu espaço cemiterial e foi transferida para outro lugar que não
faz parte nem de sua essência e natureza nem do seu objetivo inicial e principal, o túmulo.
Cumpre ressaltar que, antes de remover a obra do túmulo da poetisa Francisca Júlia, a
Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) determinou que os funcionários deveriam
fazer um treinamento prévio, pois se tratava de uma obra de arte tumular de valor inestimável
e que todo o cuidado deveria ser empregado para que a Musa Impassível não sofresse nenhum
dano. Além disso, o transporte foi contratado com todos os seguros inclusos.
A empresa responsável pela transferência realizou também um teste para confirmar a
metodologia de transporte. Esse teste foi fundamental, pois se descobriu que a escultura não
estava fixada na campa (túmulo) de Francisca Júlia.
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O processo de transferência da obra pode ser visualizado nas imagens apresentadas a
seguir (Figuras 63 a 75).

Figura 63: Transferência: Musa Impassível (01)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

A transferência da obra tumular envolveu cerca de 15 pessoas; foi realizada ao raiar do
dia 13 de dezembro de 2006, numa manhã de primavera, com traços de outono e lágrimas de
inverno.
Neste dia, além do envolvimento de funcionários especializados para os preparativos,
também estiveram presentes Sandra Brecheret Pellegrini, Raul do Valle (diretor da EMURB),
Antônio Marseglia (Secretário de Serviços), Marcelo Branco (presidente da EMURB) e Veras
Passos (EMURB).
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Figura 64: Transferência: Musa Impassível (02)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Os preparativos para a transferência da escultura começaram com seu desprendimento
do túmulo da poetisa pois, com o passar dos 83 anos, a escultura e campa quase se fixaram.
Para desprendê-la, foram necessárias ferramentas especiais que permitiram aos funcionários o
toque suave e a força necessária para não causar nenhum dano à obra.
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Figura 65: Transferência: Musa Impassível (03)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Quando a escultura apresentou uma leve flexibilidade de remoção, os funcionários, em
conjunto, conseguiram movê-la alguns centímetros do muro que a estava sustentando. Em
seguida, eles passaram uma corda ligada a um guincho no seu pedestal, para dar firmeza na
remoção. Com a corda presa em seu pedestal, a Musa Impassível foi puxada para frente,
deslizando por mais alguns centímetros sobre o túmulo de Francisca Júlia.
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Figura 66: Transferência: Musa Impassível (04)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Foi necessário puxá-la para frente para que os funcionários pudessem ter acesso a todo
o corpo da escultura, a fim de amarrá-la e de colocar em torno de toda a obra uma película
protetora, conhecida como manta de fibra ou manta unifilo, que garante a integridade do
objeto. Além dessa película protetora, a Musa Impassível também recebeu algumas cordas
amarradas em seu corpo, para garantir a plena sustentação para que fosse colocada no
guincho.
Após ter todo seu corpo protegido, envolto em manta e cordas, foram necessários mais
7 funcionários para removê-la mais alguns centímetros para a frente, pois tanto o guindaste
como a escultura precisavam de espaço. Na imagem acima (Figura 66) é possível observar a
manta e as cordas, e também o cuidado que os funcionários empregaram para mover a
escultura delicadamente a cada centímetro.
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Figura 67: Transferência: Musa Impassível (05)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Sempre preocupados com a integridade da escultura, os funcionários envolvidos na
transferência da Musa Impassível caminhavam lentamente, passo-a-passo, observando
cuidadosamente cada procedimento e cada movimento com a escultura.
Na imagem acima (Figura 67), podemos notar que mais de 6 funcionários seguravam a
escultura, ao mesmo tempo em que era movida. Todo esse cuidado foi fundamento pela
importância que a escultura tem para todos os envolvidos e, principalmente, para a História da
Arte, que tem o privilégio de ser portadora da união entre a poetisa e o escultor, a qual foi
transformada na Musa Impassível.
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Figura 68: Transferência: Musa Impassível (06)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Após constatar que a escultura já estava protegida e bem sustentada, os funcionários
colocaram um gancho numa das cordas, para ligá-lo ao guindaste. Portanto, quando houve
firmeza e segurança nessa ligação, a Musa Impassível foi conectada ao guindaste e alçada por
ele.
A imagem acima (Figura 68) retrata o momento em que ela é conectada ao guindaste e
retirada do chão para ser colocada no caminhão e ser transportada para sua nova morada, a
Pinacoteca. Porém, antes de colocar a escultura em cima do caminhão, cerca de 12
funcionários colocaram um apoio de madeira atrás da mesma, para protegê-la durante sua
transferência.
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Figura 69: Transferência: Musa Impassível (07)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Por alguns minutos, a obra tumular alçou voo e lá do alto transmitiu aos presentes a
sua superioridade, sua imponência, o tamanho de sua beleza e do seu valor, que pode ser
constatado e admirado pelo cuidado com que foi transportada e transferida para a Pinacoteca.
Camargos (2007, p. 117) relata:

Após horas de trabalho árduo, a equipe especializada conseguiu içá-la com um
guindaste. Por minutos, a Musa Impassível alçou voo. Em seguida, pousou no
caminho que a conduziu até a Pinacoteca do Estado, Ali, ergueu-se em um dos
pátios internos para, finalmente, ser apreciada pelo grande público.

A imagem acima (Figura 69) mostra o momento em que a Musa Impassível foi erguida
pelo guindaste para ser colocada no caminhão de transporte (Figura 70).
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Figura 70: Transferência: Musa Impassível (08)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Na imagem acima (Figura 70) é possível constatar o cuidado minucioso tido do início
ao fim da operação de transferência. Nesta imagem podemos constatar que a escultura já
estava apoiada em uma estrutura reforçada de madeira, que garantiria sua integridade até seu
destino, a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
No momento registrado (Figura 70), a Musa Impassível estava sendo colocada em
cima do caminhão pelo guindaste. Foi o momento da despedida de sua morada e de sua
poetisa, deixando para trás mais de 80 anos de união e história, que marcaram a consagração
de Francisca Júlia com o escultor Victor Brecheret.
Depois de um verdadeiro trabalho de equipe, que envolveu mais de 15 funcionários
especializados e muito bem treinados para tal feito, a Musa Impassível se despediu do
Cemitério do Araçá, onde era vista por todos, a qualquer hora e sem cerimônia e onde ela
mantinha sua imponência e seu fulgor.
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Figura 71: Transferência: Musa Impassível (09)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Figura 72: Transferência: Musa Impassível (10)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Ao chegar na Pinacoteca do Estado de São Paulo, a Musa Impassível não foi recebida
com fogos, champanhe, coquetel etc., ela foi recepcionada apenas pelas pessoas que fizeram
parte da transferência (Sandra Brecheret Pellegrini, Raul do Valle, Antônio Marseglia,
Marcelo Branco e Veras Passos) e por alguns funcionários da Pinacoteca (Figuras 71 e 72).
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Figura 73: Transferência: Musa Impassível (11)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

Os mesmos cuidados empregados nos preparativos para seu transporte e sua
transferência também foram empregados para sua instalação em um pátio interno da
Pinacoteca do Estado de São Paulo, que abrigaria a Musa Impassível por tempo
indeterminado (Figura 73).
Podemos observar que, ao chegar em seu novo destino, a Musa Impassível foi
delicadamente retirada do caminhão pelo guindaste, colocada num carrinho e transportada
para o pátio interno onde seria fixada.
Assim, a partir de 13 de dezembro de 2006, a obra de arte tumular Musa Impassível
ganhou um novo lar, uma nova casa, uma nova morada, e agora faz parte do acervo da
Pinacoteca. Segundo Camargos (2010), a Musa Impassível não poderia ser transferida para
nenhum outro lugar que não a Pinacoteca pois, a história de Francisca Júlia e da literatura
feminina e infantil está intimamente ligada à esta Instituição.
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Figura 74: Transferência: Musa Impassível (12)
Fonte: Nascimento (2012, p. 01)

A imagem acima (Figura 74) nos permite observar os últimos cuidados com a
instalação da Musa Impassível no pátio interno da Pinacoteca, que a abrigaria por tempo
indeterminado, compondo o acervo de um museu.
Ao chegar na Pinacoteca, segundo Mendonça, a Musa Impassível passou por um
processo de restauração, que trouxe vida e originalidade ao mármore de Carrara que já estava
se deteriorando devido à exposição às intempéries no Cemitério do Araçá.
Findo o processo de restauração, a Musa Impassível foi colocada num pátio interno da
Pinacoteca, cercada de luz e espaço para ser apreciada (Figura 75).
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Figura 75: Musa Impassível na Pinacoteca
Crédito: Rosana Garcete (2015)

Nas palavras de Camargos (2007, p. 110):
Agora, no primeiro pátio interno da Pinacoteca, onde seu olhar de pedra fita as
paredes centenárias do antigo edifício que abriga ainda outras peças do escultor, a
Musa será vista diariamente por centenas de pessoas. Cumpre assim seu destino
místico de preservar a memória e transmitir conhecimento, na plasticidade evocativa
do Parnaso, que funde os atributos das nove musas, filhas de Zeus e Mnemósine.
Devotadas a cantar feitos do passado e comunica-los às gerações futuras, e aqui
plasmadas em arauto da poesia pelo cinzel de Victor Brecheret, as musas eternizam
o legado literário de Francisca Júlia da Silva.

Sua transferência para a Pinacoteca abre precedentes na História da Arte, pois nunca
antes uma obra tumular foi retirada de seu mausoléu do mundo dos mortos para habitar no
mundo dos vivos.
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Figura 76: Réplica de Bronze: Musa Impassível
Crédito: Rosana Garcete (2015)

Garcia (2012, p. 01) salienta que:
[...] Não há como desvincular a Musa Impassível do túmulo de Francisca Júlia, as
duas estão ligadas intimamente desde o instante em que o poema foi escrito. As
palavras da poetisa foram transformadas no mármore, por Victor Brecheret, em
traços delicados. Ele conseguiu perpetuar a história dessas duas mulheres
magníficas, Francisca Júlia e sua Musa Impassível.

Assim, ressaltamos que no espaço anteriormente ocupado pela escultura Musa
Impassível, no túmulo de Francisca Júlio, no Cemitério do Araçá, foi colocada uma réplica em
bronze, na tentativa de minimizar a eloquência da transferência da escultura original.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observar a morte por meio do cinzel de Victor Brecheret parece-nos um tanto quanto
poético e excêntrico, mas esta excentricidade está relacionada ao simples fato de a morte ser
um mistério para o ser humano e ser um martírio para os que permanecem vivos, sofrendo a
perda de um ente querido.
Desde os primórdios da humanidade, a morte desperta curiosidade, fascínio e
inúmeras lendas e mitos, todos voltados às mesmas indagações: o que esperar após o fim da
vida? Será que é apenas uma passagem? Será que existe algo após a morte? Será que é
simplesmente o fim?
Independentemente do que ocorre após o último suspiro, quem sente as reações da
separação é quem fica, quem permanece vivo. Todas as consequências desse falecimento são
refletidas para os simples mortais, aqueles que não almejam tal destino, mas sabem que é
inevitável.
Nesse mundo macabro, sombrio e porque não dizer temido, cruel e gélido, o ser
humano constrói suas próprias oportunidades, mesmo que surjam por intermédio da dor
alheia. Podemos então afirmar que a arte tumular surgiu desta oportunidade de homenagear
ou eternizar um morto querido ou importante à sua época.
Desenvolvida por poucos, amada por um número menor ainda, desprezada por muitos,
e ignoradas pela grande maioria, a arte tumular é, sem sombra de dúvidas, mais uma
oportunidade que o ser humano tem para se sentir imortal, para transformar dor em alegria,
sofrimento em beleza, para transmutar de um sentimento ruim para algo grandioso, magnífico
e extraordinário.
É exatamente dentro desse universo de excentricidade, imortalidade e beleza que a
literatura se uniu à arte, que a poetisa se entrelaçou ao escultor e ambos se tornaram um só,
refletidos na Musa Impassível.
Criada para ser imortal, para fazer morada entre os mortos, juntamente com sua eterna
poetisa, a Musa Impassível nasceu por meio do cinzel de Victor Brecheret, para homenagear a
Francisca Júlia, e eternizar sua grandeza, sua maestria, sua coragem e determinação, que a
conduziu a voos altos e permanentes, tornando-a precursora da literatura feminina e infantil.
Uma mulher, cujo olhar era de pedra, cuja alma era masculina, cujos versos, poemas e poesias
eram de uma menina, ou seja, várias mulheres dentro de uma só. Assim podemos
compreender a poetisa Francisca Júlia que fora eternizada em mármore de Carrara, na figura
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de uma musa. Com os versos de um poema, deu-se vida à criatura esplendida e gloriosa, feita
para encantar os dois mundos: dos mortos, onde sua morada deveria ser eterna, e dos vivos,
quando cruzassem o seu caminho.
Nascida pelas mãos do grandioso e monumental Victor Brecheret, a Musa Impassível
criou vida a partir dos poemas, das doces palavras de uma mulher à frente de seu tempo, de
uma mulher que lutou bravamente para conquistar seu lugar na literatura, de uma mulher
forte, destemida e guerreira, a mesma mulher que abdicou de tudo para se dedicar ao amor de
sua vida.
Obra do destino ou acaso da vida? Decisão tomada com a alma, com o coração ou com
a razão? Estas foram as indagações feitas por seus admiradores, amigos e fãs ao receberam a
triste notícia de que a eterna musa da literatura feminina e infantil havia fechado seus olhos
para sempre e que sobre seu corpo gélido pousava uma montanha de terra.
São estas mesmas indagações e estes mesmos sentimentos de perda e separação que
pulsaram no corpo, no coração e na alma de certa parcela de seus amigos, que decidiram que
não conseguiriam viver sem sua musa inspiradora e, então, recorreram ao escultor Victor
Brecheret, para que conseguisse transformar mármore em sentimentos, em formas e volumes
dignos de uma verdadeira musa.
Ao talhar seu cinzel no gélido mármore de Carrara, Victor Brecheret fechou seus olhos
e imaginou a Musa Impassível; imaginou a majestade e a grandeza de tal poetisa que naquele
momento seria decifrada e esculpida em delicadas e suaves linhas que nem o tempo seria
capaz de apagar, e diante da qual todos se curvariam tamanha sua beleza e imponência.
O desenvolvimento da Musa Impassível durou entre 1921 e 1923, até que Brecheret
finalmente deu os últimos retoques em sua obra prima, em sua escultura que iria adornar o
túmulo de Francisca Júlia.
Trazida para o Brasil, em 1923, a Musa Impassível pousou no Cemitério do Araçá,
unindo-se à sua criadora, unindo-se àquela que um dia escreveu lindos versos sem nem
mesmo conhecê-la, sem saber que um dia, ambas estariam morando juntas e seriam
reverenciadas por todos que tivessem coragem de olhá-las nos olhos.
Durante 83 anos (1923-2006), a Musa Impassível cumpriu seu papel, cumpriu seu
destino para o qual havia sido criada, para se unir à sua musa inspiradora. Entretanto, por um
simples capricho, de um ato egoísta, ela foi retirada do mundo dos mortos, para ser colocada
entre os vivos.
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A Musa Impassível tem sua essência ligada e totalmente envolta ao mundo dos mortos,
sua natureza é tumular, seu propósito era adornar o mausoléu da poetisa Francisca Júlia, esse
fora o tal destino para qual ela fora criada.
É nítida a diferença de beleza da escultura em ambos os mundos. Ao olharmos a Musa
Impassível sobre o túmulo de Francisca Júlia conseguimos ver uma mulher imponente,
destemida, forte, guerreira, batalhadora, que a todos conquista com seus olhos de pedra, seu
colo acolhedor, suas mãos suaves, seu sorriso doce e introvertido, seu ventre puro, ingênuo e
pronto para dar a vida ao mundo. Sua imagem faz parte da paisagem do cemitério, seu
aconchego é repousar entre os seus entes queridos e imortais. Seu destino é adornar e encher
de beleza a última morada de sua musa inspiradora. É transformar o lugar, visto como um
mausoléu, em um lugar tranquilo, de paz serena e doce. Enfim, é transmutar o ruim para o
bom, o negativo para o positivo.
Entre o mundo dos vivos, a Musa Impassível tornou-se mais uma peça dentre outras
do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, mais uma obra de arte, mais uma imagem de
uma mulher, mais uma dentre tantas outras. Ela perdeu sua imponência, deixou de ser rainha
de seu mundo, de ser única, de ser diva da morte, companheira das almas que descansam em
seu leito de morte.
Dentro de um museu, a Musa Impassível é simplesmente a Musa Impassível, é
simplesmente uma escultura de mármore de Carrara, de quase três metros de altura e três
toneladas, é uma peça de museu, frequentado por pessoas indiferentes à sua essência, à sua
beleza, à sua origem e às suas raízes.
Como adorá-la se lhe falta sua musa inspiradora? Como sentir e perceber a união da
poetisa e do escultor? Como apreciá-la sem sentir o cheiro da morte? Como descobrir seus
segredos sem o doce canto do mausoléu que vivia? Enfim, como vincular sua existência com
a morte? Como apresentá-la aos vivos se lhe faltam os mortos?
Oh, Musa Impassível, de olhar triste e solitário, que repousa em um simples pátio
vazio, sem vida, sem alma, sem ninguém para conversar... Sem passos na madrugada, sem
choros pela manhã. Até quando sua dor irá perdurar? Até quando irá permanecer longe de seu
amor? De sua musa? Fostes criada para um propósito específico, acalentar o mundo dos
mortos, porém, lhe tiraram o direito de morar entre os seus. Esse é o triste fim, a triste
realidade do mundo dos vivos, sem coerência e coesão, sem propósito ou destino, sem rumo e
sem chão, apenas a eloquência de viver sem razão, de viver sem saber o porquê e de morrer
indagando porquê...
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ANEXO: IMAGENS DE VICTOR BRECHERET

Figura 77: Victor Brecheret em
Roma (próximo de completar 19
anos, 12 de dezembro de 1913
Fonte: Peccinini (2011, p. 14)

Figura 78: Brecheret, Di Cavalcanti, Menotti,
Oswald de Andrade e Hélio Silinger, década de
1920
Fonte: Pellegrini (2000, p. 10)

Figura 79: Brecheret entre a tia Teresa e o tio Henrique, dezembro de 1926
Fonte: Peccinini (2011, p. 112)
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Figura 80: Brecheret desenhando
na sala de jantar dos tios, c. 1925.
Fonte: Peccinini (2011, p. 92)

Figura 81: Brecheret em frente à
casa dos tios, 1926
Fonte: Peccinini (2011, p. 113)

Figura 82: Exposição Victor Brecheret, 1930
Fonte: Peccinini (2011, p. 134)
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Figura 83: Brecheret e Menotti, em seu atelier, 1931
Fonte: Pellegrini (2000, p. 13)

Figura 84: Brecheret, Menotti e os primos Gerardo Romeo e Hugo Nani, 1931
Fonte: Peccinini (2011, p. 162)
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Figura 85: Victor Brecheret e Lasar
Segall a bordo do Cap. Ancora, 1932
Fonte: Peccinini (2011, p. 146)

Figura 86: Brecheret e Mercedes Nanni (prima), 1934
Fonte: Peccinini (2011, p. 164)
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Figura 87: Retrato de família, 1935
Fonte: Peccinini (2011, p. 164)

Figura 88: Desenvolvimento do Monumento às Bandeiras, 1936
Fonte: Peccinini (2011, p. 173)
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Figuras 89 e 90: Desenvolvimento do Monumento às Bandeiras, 1936
Fonte: Peccinini (2011, p. 173)

Figura 91: Brecheret e Jurandy, década de 1940.
Fonte: Pellegrini (2000, p. 111)
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Figura 92: Brecheret e Anjo, década de 1940
Fonte: Pellegrini (2001, p. 12)

Figura 93: Brecheret e amigos.
Fonte: Pellegrini (2000, p. 53)

Figura 94: Italcy Pellegrini, Brecheret, Henriette de Toledo Piza, na exposição da Galeria Domus,
SP, 1948.
Fonte: Pellegrini (2000, p. 88)
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Figura 95: Brecheret com São Francisco na Mão, década de 1950
Fonte: Pellegrini (2001, p. 73)

Figura 96: Brecheret em seu atelier em Paris, 52, rue Vercingétorix, com o casal
Marino (arquiteto que fez o Plano da Cidade de Tripoli).
Fonte: Pellegrini (2000, p. 47)
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Figura 97: Brecheret em Veneza, 1954
Fonte: Pellegrini (2001, p. 18)

Figura 98: Brecheret: o gênio
escultura e sua matéria prima
Fonte: Pellegrini (2000, p. 92)

Figura 99: Entre uma obra e outra, Brecheret também se distraía
Fonte: Pellegrini (2000, p. 69)
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