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DESDOBRAMENTOS DA ESCULTURA GOIANA A PARTIR DAS OBRAS DE 
GUSTAV RITTER: INFLUÊNCIAS E CONTEXTOS COM A ARTE ABSTRATA 

 
 

Linha de Pesquisa: História, Teoria e Crítica da Arte e da Imagem 
Mestrando: Gildo Pereira Teixeira 

Orientadora: Dra. Profa. Maria Elízia Borges, FAV/UFG 
 
 

RESUMO: 
 
A pesquisa tem como objetivo estudar a escultura goiana, a partir da análise das obras do 
escultor alemão Gustav Ritter (1904-1979), que se radicou em Goiânia em 1949. Ritter 
trouxe para a cidade uma visão moderna do objeto tridimensional dotado de formas 
abstratas. Tais características influenciaram os artistas goianos a partir da década de 1960. 
Nossa proposta é catalogar as obras de Gustav Ritter, estudar sua influência e participação 
na fundação da Escola de Belas Artes da Universidade Católica de Goiás em 1952, 
investigando ao mesmo tempo sua carreira de professor na cadeira de escultura do Instituto 
de Belas Artes da Universidade Federal de Goiás em 1957. Serão desenvolvidas pesquisas 
nos acervos particulares e públicos (museus e jornais) de Goiânia, além de entrevistas (ex-
alunos, amigos e parentes), e pesquisa em publicações referentes à Ritter e à escultura 
abstrata. 
 
Palavras-chave: Tridimensionalidade, escultura moderna goiana, arte abstrata. 
 
 
ABSTRACT: 
 
The research aims to study the sculpture goiana from the analysis of works of German 
sculptor Gustav Ritter (1904-1979), which took root in Goiania in 1949. Ritter brought to the 
city a modern vision of the three-dimensional object endowed with abstract forms. These 
characteristics influence the Goias artists from the 1960s. Our proposal is to catalog the 
works of Gustav Ritter, study their influence and participation in the founding of the School of 
Fine Arts at the Catholic University of Goiás in 1952, while investigating his career as a 
professor of sculpture in the chair of the Institute of Fine Arts, University of Missouri in 1957. 
Research will be conducted in private and public collections (museums and newspapers) 
from Goiânia, and interviews (former students, friends and relatives), and research 
publications related to Ritter and abstract sculpture.  
 
Keywords: tridimensionality, goiana modern sculpture, abstract art. 
 
 
 
Introdução e Justificativa: 

        O processo de construção da imagem artística no Brasil sempre esteve 

vinculado às influências da arte européia, tendo em vista que fomos colonizados por 

povos europeus. A influência da igreja católica, de artistas viajantes e dos estilos 

europeus, essas eram as nossas referências, mesmo esses elementos formais 

sendo desenvolvidos tardiamente em território brasileiro, quando comparados ao 
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exato momento do que era feito do outro lado do Oceano Atlântico, ainda assim 

eram visíveis essas influências. 

        A arte barroca no período colonial do século XVIII e início do século XIX, 

principalmente a produção que seguia a concepção sacra, será a mais difundida em 

território brasileiro, possuindo suas características distintas de acordo com o local e 

suas riquezas. Em Goiás, a imagem sacra barroca e a arte acadêmica perdurarão 

até o início da segunda metade do século XX, só sofrendo modificações com a 

iniciativa de alguns modernistas residentes locais como, Luiz Augusto do Carmo 

Curado (1919-1996), Escultor, gravador e principalmente professor, Luiz curado foi 

um dos fundadores da EGBA (Escola Goiana de Belas Artes) em Goiânia, em 1952, 

Frei Giuseppe Nazareno Confaloni, nascido em Grote de Castro, Viterbo, Itália, 23-1-

1917, e faleceu em Goiânia, em 4-6-1977. Sacerdote dominicano e pintor 

acompanharam o professor Luiz Curado na tarefa de fundar em Goiânia a Escola 

Goiana de Belas Artes em 1952, e Gustav Ritter (1904-1979) dentre outros, que 

inserirão as primeiras manifestações da arte moderna, transformando assim, a 

imagem artística em Goiânia. 

        O foco principal desse projeto será o de conceituar os desdobramentos da 

escultura goiana a partir de uma compreensão da produção do artista alemão 

naturalizado brasileiro Henning Gustav Ritter. 

        Gustav Ritter nasceu em Hamburgo/Alemanha em 10-03-1904, e faleceu em 

Goiânia em 22-10-79. Estudou na Escola de Artes de Hamburgo na Alemanha. 

Conheceu o Brasil em 1925, onde descobriu nossas maravilhas naturais, fixando 

residência em nosso país a partir de 1936. Naturalizou-se brasileiro em 1947 e em 

1949 transferiu-se para Goiânia. Ritter foi buscar na casca fina do pau-brasil a 

representação de nossas florestas. As linhas equilibradas de sua escultura refletem 

a modernidade das suas formas abstratas, executadas com primor técnico e clareza 

de sua criação. O propósito de explorar esse assunto sobre a transformação da 

imagem tridimensional em Goiânia, e que leve à compreensão dos desdobramentos 

da escultura goiana, a partir do escultor Gustav Ritter, é, em princípio, não só o de 

abordar a trajetória da escultura moderna goiana, até a atual produção 

tridimensional, mas também fazer uma analogia com a produção fora de Goiânia, e 

também questionar os fatores que fizeram com que essas transformações na 
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visualidade figurativa e artística de Goiânia, tivesse uma transição tardiamente com 

relação ao restante do país.  

        O objeto central da pesquisa é o escultor Gustav Ritter e a sua produção de 

arte abstrata (tridimensional), a exploração do assunto principal é de teor 

tridimensional e de ordem biográfica, mas também é suscetível de compreensão no 

processo de construção de uma temática abstracionista, já que é a partir de Gustav 

Ritter que haverá segmento dessa linha estética abordada a partir dos anos 1950 

em Goiânia. 

        Uma das necessidades de exploração dessa pesquisa é o fato de podermos 

comparar as investidas da produção artística de Goiânia, com relação a uma 

produção nacional, averiguar as condições da trajetória dessa produção, os 

percalços, as dificuldades e as influências que sofreu ao longo desse percurso. A 

dificuldade de compreensão acerca da transição da escultura sacra e acadêmica 

para uma tridimensionalidade abstrata, principalmente pela falta de material de 

pesquisa mais vasto que envolve o trabalho de Gustav Ritter e publicações 

recorrentes à escultura abstrata goiana.                                

        Outra necessidade da realização dessa pesquisa é a relevância das investidas 

de Gustav Ritter juntamente com outros modernos como os já citados Luiz Curado e 

Nazareno Confaloni, para se criar um ensino sistematizado em artes na cidade de 

Goiânia, desfecho esse que teve início a partir da criação da Escola Goiana de 

Belas Artes em 1952, onde, entre seus fundadores figura Gustav Ritter. A 

problemática em questão é concebermos essas ações realizadas numa época de 

dificuldades geográficas e políticas de contato com outros grandes centros do setor 

brasileiro. Coletar e trazer informações para a nossa comunidade local. 

Objetivos: 

Geral: 

- Reafirmar a importância da influência da produção artística de Gustav Ritter na arte 

moderna goiana. 

- Compreender o contexto das ações e das tendências desenvolvidas na produção 

tridimensional abstrata a partir dos anos 1950 em Goiânia. 
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Específicos: 

- Compreender e discutir a estética artística proposta pelo artista Gustav Ritter 

dentro do conceito abstracionista. 

- Investigar, fazendo uma analogia da produção tridimensional moderna goiana com 

relação a outros estados brasileiros. 

- Investigar e analisar de forma teórico/crítica as aproximações e influências nos 

desdobramentos das obras de outros artistas goianos após Gustav Ritter. 

Material e Métodos: 

        O principal material da pesquisa está composto pelas obras do artista alemão 

Gustav Ritter. O método consiste em conhecer, compreender e analisar a produção 

de Gustav Ritter, especificamente a produção tridimensional abstrata. Suas visões 

particulares da arte moderna em Goiás fazem sentido para a compreensão dos 

desdobramentos da escultura em Goiânia. 

        Esse estudo prevê o desenvolvimento de uma pesquisa teórica, buscando na 

história da escultura goiana, os dados para compreender a relação de transição da 

forma figurativa para uma não figurativa, abrangendo especialmente as obras do 

artista Gustav Ritter, que lida, além de concepções figurativas, também com a 

abstração nas formas tridimensionais. A compreensão do objeto do estudo tem 

como principal instrumento uma base prática fornecida inclusive pela própria obra do 

artista selecionado. 

        A metodologia a ser utilizada no projeto de pesquisa constará de: pesquisas 

envolvendo a vida artística de Gustav Ritter em livros, jornais, artigos publicados em 

revistas, em catálogos de exposições ao qual Gustav Ritter tenha participado e 

material audiovisual que contenha dados sobre Ritter. A metodologia constará 

também de relatos de parentes e pessoas que conviveram com o artista (relatos que 

pretendo coletar em entrevistas). Constará também de vasta exploração sobre o 

conceito tridimensional envolvendo a produção contemporânea a Gustav Ritter e 

posterior a ele. 

        O método abordará também, dentro de uma visão teórico-crítica de análise, a 

relação de desdobramentos e influências sobre a escultura abstrata goiana, e uma 
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analogia com a produção nacional. Processo esse que envolverá os mesmos tipos 

de buscas de material para a concretização do projeto, constando da pesquisa nos 

mais diversos meios e materiais, tais como: livros, revistas, jornais, material 

audiovisual, catálogos de exposições artísticas e artigos publicados sobre a arte 

tridimensional abstrata no Brasil dos anos 1960 a 1980. 

        Com uma proposta libertária e ousada, absolutamente chocante para quaisquer 

padrões burgueses, havia acontecido em 1922 a Semana de Arte Moderna em São 

Paulo, embora tenha exercido um impacto imediato apenas local. Brecheret foi um 

dos dois escultores a participar, mas este foi o seu maior contato com a vertente 

mais radical do Modernismo, influenciada pelo Surrealismo, o Cubismo e o 

Expressionismo europeu. Neste campo trabalhou o precursor Quirino da Silva, que 

em 1925 criou um busto de Dom Quixote de linhas geometrizadas, e depois Lasar 

Segall, Antônio Gomide, Elisabeth Nobiling, Julio Guerra e Ernesto de Fiori, com 

peças de feições apenas esboçadas e tratamento rústico de superfícies, explorando 

a materialidade, o que emprestava um aspecto de inacabado às composições e 

prepararia o caminho para o florescimento da escultura abstrata a partir da década 

de 1950. 

        O Modernismo significou a abertura de um amplo leque de novas possibilidades 

em termos de forma, técnica, temática e expressividade. Desde então as correntes e 

estilos se multiplicaram e já não se pode acompanhar uma linha central unificada. O 

crescente intercâmbio cultural com outros países inundou o Brasil de novas 

informações e novos conceitos que foram prontamente assimilados e adaptados 

segundo as características no ambiente artístico nacional. 

        De todas as inovações nesta primeira metade do século, talvez a mais 

marcante tenha sido o desenvolvimento da escultura abstrata, introduzido 

formalmente no país com uma obra de Jacques Lipchitz, instalada na frente do 

prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, no Rio, uma construção de Le 

Corbusier de 1936. Mas a tendência não era completamente nova e já vinha se 

anunciando no trabalho de artistas como Victor Brecheret, e se desenvolveria com 

força depois da década de 1950, com a criação das Bienais de São Paulo, onde em 

sua primeira edição, em 1951, foi premiado o escultor Max Bill. Este evento pode ser 

considerado o marco inicial da contemporaneidade na arte brasileira. 
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        Essa modernização da arte brasileira acontece primeiro no eixo sul do país. 

Regiões como o norte e o centro-oeste, são modernizadas mais tardiamente. No 

caso de Goiás, começando pela sua capital a cidade de Goiânia, a modernização 

acontecerá com as investidas de artista como, Frei Nazareno Confaloni, Luiz Curado 

e Gustav Ritter, a partir dos anos 1950. Portanto, é somente depois dos anos 1950 

que Goiânia empreenderá uma produção artística moderna, tendo em Gustav Ritter 

o precursor da escultura abstrata em Goiânia. 
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