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PEDRO WEINGÄRTNER E O NATURALISMO: APROXIMAÇÕES E 
CORRESPONDÊNCIAS 

 
 

Paulo Gomes – IA/UFRGS  

 
 
RESUMO: Este artigo apresenta aspectos da trajetória artística do artista brasileiro Pedro 
Weingärtner (1853-1929), num recorte temporal fixado entre 1878, ano no qual se fixa na 
Alemanha, até a primeira década do século XX, mais precisamente 1909, ano que passa 
uma curta temporada em Portugal. Ele está centrado nos contatos que o artista teve, nos 
diversos países da Europa no qual viveu, com professores, artistas e com algumas escolas 
estilísticas contemporâneas, tais como o Realismo, o Naturalismo, o Simbolismo, os 
Macchiaioli, o verismo e o grupo In Arte Libertas. Detemo-nos em identificar e apresentar as 
influências recebidas dessas tendências, movimentos e grupos, pouco conhecidos em 
relação à vida e obra do artista, que predominavam nos países pelos quais passou e que 
tiveram repercussões que sua obra evidencia de modo notável.  
 
Palavras-chave: Pedro Weingärtner, movimentos estilísticos do século XIX, pintura 
européia, pintura brasileira 
 

 
SOMMAIRE: Cet article présente les aspects de la trajectoire artistique de l'artiste brésilien 
Pedro Weingärtner (1853-1929), situé entre 1878, l'année où il est fixé en Allemagne, 
jusqu'à la première décennie du XXe siècle, plus précisément en 1909, l'année qui passe un 
court saison au Portugal. Elle est centrée sur les contacts que l'artiste avait, dans plusieurs 
pays européens où il vivait, avec les enseignants, avec des artistes contemporains et les 
écoles stylistiques, comme le Réalisme, le Naturalisme, le Symbolisme, le Macchiaioli, le 
verisme et le groupe In Art Libertas. Arrêtons-nous à identifier et à présenter les influences 
reçues de ces tendances, mouvements et groupes, peu connus en ce qui concerne la vie et 
l'œuvre de l'artiste, qui a prévalu dans les pays qu'ils traversaient et qui ont influé sur son 
travail de façon remarquable. 
 
Mots-clés: Pedro Weingärtner, mouvements stylistiques de la peinture européenne du XIXe 
siècle, la peinture brésilienne 
 
 
 

Considerações iniciais  

A convivência e a familiaridade com a obra de um artista de eleição para estudos 

nem sempre são isentas de desconhecimento e ignorância. A frequentação assídua 

se dá, regra geral, a partir da própria obra do artista sem, necessariamente, passar 

por um processo de comparação com seus pares e contemporâneos. Proponho 

neste artigo um trabalho de comparação da obra de Pedro Weingärtner, no período 

compreendido entre 1879 e 1909, com alguns artistas com os quais ele conviveu 

pessoalmente ou teve acesso as obras durante sua longa carreira na Europa e 
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também no Brasil. A proposta é a de criar um símile visual do universo com o qual 

ele convivia, procurando principalmente as semelhanças temáticas com estes 

artistas e suas obras buscando, mais do que uma comparação pura e simples, uma 

visualidade perdida para nós estudiosos do século XXI.  

A comparação se dá em termos de convivência temporal e local, muitas das quais 

certamente por aproximações, visto que a falta de dados biográficos seguros e 

consolidados nos impede de estabelecer um entorno seguro para o artista. Não se 

trata de uma comparação qualitativa, visto que muitos dos artistas aqui 

apresentados são desiguais, inferiores ou superiores, em vários aspectos, a obra de 

Weingärtner. A proposta é a de estabelecer uma referência visual que permita 

entender o universo de criação com a qual ele conviveu e, só então, a partir desses 

dados, investir em um estudo comparativo do ponto de vista das influências 

recebidas e os aspectos nos quais essa influência se deu.     

Uma história visual das artes 

Carlo Guinzburg escreveu, citando Wollflin, que “todos os quadros devem mais a 

outros quadros do que à observação direta” (Ginzburg, 1989, p. 86). Essa afirmativa 

nos leva a considerar que se não nos for dado ver os quadros que foram vistos por 

um determinado artista, dificilmente poderemos compreender precisamente do que é 

feita sua obra. O conhecimento da obra de Pedro Weingärtner1 estaria 

irremediavelmente incompleto sem o aporte da produção textual sobre a arte 

brasileira do século XIX produzida nos últimos anos. Incompleto também estaria sem 

a ainda mais volumosa história da arte ocidental do mesmo século XIX, com as suas 

mais recentes aquisições sobre os movimentos de menor visibilidade histórica 

daquele período, como o Naturalismo. Essas narrativas estão, com honrosas 

exceções, imersas numa insistente história das “vanguardas” do mesmo período, o 

que as leva a buscar, em artistas como o gaúcho Pedro Weingärtner (1853–1929) e 

o paulista José Ferraz de Almeida Júnior (1850–1899), sinais e/ou evidências de 

uma filiação, mesmo que remota ou superficial, com movimentos e tendências 

melhor cotadas da História da Arte. Vejo nessas narrativas uma sôfrega busca por 

uma legitimação que os artistas, por seus próprios méritos e inegáveis qualidades, 

podem prescindir. Julgo que faltam-nos algumas narrativas que busquem 
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compreender os artistas brasileiros, do período em questão, dentro de seus 

universos de referência, tantos os de sua frequentação, como os das instâncias de 

legitimação e de consumo de suas obras.  

Isto posto consideramos que é necessária uma volta ao conhecimento visual da arte, 

o retorno do olhar puro e simples, através da frequentação das imagens das obras, 

em busca de semelhanças, afinidades e resultados comuns entre um grande grupo 

de artistas contemporâneos entre si2. Não se trata de um exercício de busca de 

formas primordiais, no sentido de uma iconologia à Panofsky ou um ensaio 

warburgiano, pois ficaremos prioritariamente nas afinidades temáticas e, somente 

um pouco, nas estilísticas.  

Seria como a concretização de uma espécie de museu imaginário, da maneira 

proposta por André Malraux, isto é, uma sucessão de imagens afins que nos 

possibilitem sair da “zone de floue” (Malraux, 2000, p. 15) que nos impede a 

confrontação de obras dispersas e inacessíveis. Um movimento em prol da ruptura, 

não só com os limites espaço temporais dos museus e coleções, mas também com 

a imposição das narrativas, o que o mesmo Malraux expõe, de forma definitiva, 

escrevendo que  

Notre relation avec l’art, depuis plus d’um siècle, n’a cessé de 
s’intellectualiser. [...] Au ‘plaisir de l’oeil’ la sucession, l’apparente 
contradiction des écoles ont ajouté la conscience d’une queste 
appassioné, d’une recréation de l’univers en face de la 
Création. (Malraux, 2000, p. 13)3  

 

Situação de Pedro Weingärtner  

A obra de Pedro Weingärtner foi produzida em um período de complexa inscrição 

estilística na história da arte brasileira, a saber: as duas últimas décadas do século 

XIX e as duas primeiras do século XX. Diversos historiadores e críticos inscreveram 

a produção de Weingärtner no que convencionamos chamar, no Brasil, de “Realismo 

Burguês”, uma mescla de romantismo avançado com realismo temático, sem perder, 

entretanto, a sólida ancoragem numa prática pictórica rigorosamente acadêmica, no 

sentido de produzir uma pintura que investe na fidelidade aos modelos e no seu 

acentuado detalhamento.  
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Evitando colocá-lo na vala comum do academismo técnico e, ao mesmo tempo, 

sendo reticente em inseri-lo em movimentos mais avançados ou mesmo, como no 

caso de José Ferraz de Almeida Jr., a historiografia brasileira do período tem uma 

notável dificuldade de enquadrá-lo. Evidente que essa dificuldade de classificação é 

decorrente de singela divisão estilística estabelecida para a arte brasileira do século 

XIX e primeiras décadas do XX, a saber: Academismo, Romantismo, Realismo 

Burguês e Pré-Modernismo. A historiografia da arte brasileira teve, durante muito 

tempo, uma visão reducionista da produção do século XIX, considerando-a de 

menor valor e importância. Essa perspectiva empurrou todo o século XIX para um 

limbo historiográfico, não somente soterrando consigo toda uma longa lista de 

artistas atuantes no período, mas também não os compreendendo dentro do sistema 

de produção do período. O que podemos observar na sua produção é uma evidente 

filiação ao que se convencionou chamar de “pintura realista”. Dizemos, 

inadvertidamente, conforme nos lembra Jorge Coli, que a história da arte está em 

processo permanente de reescritura, com a emergência contínua de novos 

movimentos, tendências e a consequente redescoberta e reenquadramento de 

artistas antes esquecidos ou desconsiderados pelos estudiosos (COLI, 2010, p. 

285). Dentro dessa lógica, o Naturalismo surge como uma tendência que permite a 

visualização e o entendimento das expectativas de um grande grupo de artistas 

atuantes nas últimas décadas do século XIX, que não se enquadram em qualquer 

dos movimentos do período, como o Impressionismo e o Simbolismo, por exemplo. 

No caso do Brasil, muitos foram os artistas que ficaram nesse “não-lugar”, apertados 

e indefinidos entre o final do academicismo do Segundo Império e o modernismo da 

década de 1920.  

Trajetória de Pedro Weingärtner 

Pedro Weingärtner foi pintor, desenhista e gravador. Um dos grandes artistas 

brasileiros de seu tempo que, após incipiente formação no Rio Grande do Sul, dirige-

se para a Europa, estudando inicialmente na Alemanha, depois na França e, 

finalmente, estabelecendo-se na Itália. Sua obra pictórica tem culminâncias nas 

cenas de gênero, nas paisagens e nas cenas neo-pagãs4, tendo feito também 

grande sucesso como retratista da aristocracia nacional. Weingärtner desenvolveu 
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sua exitosa carreira na Europa e no Brasil, e sua obra foi exibida e comercializada 

no exterior, mas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seu prestígio 

crescente até a primeira década do século XX só diminuirá ao final de sua carreira. 

Ele entra então numa espécie de limbo, no qual a obra, apesar de manter-se objeto 

de desejo de colecionadores, deixará de interessar os estudiosos.  

 A opção de Pedro Weingärtner por estudar na Alemanha (não explicada por 

qualquer tipo de depoimento ou documento) pode, naturalmente, estar associada à 

sua ascendência. Não sabemos se o artista tinha familiares ou amigos naquele país, 

mas tanto sua origem germânica, como o estímulo de amigos, e mesmo indicações, 

como a do jornalista Karl von Koseritz (1830–1890), podem ter contribuído para sua 

decisão. Assim, podemos considerar que sua formação na Alemanha foi uma 

exceção, assim como foram exceção os fatos de ter estudado na Europa e de ter 

feito sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, sem ter passado pela Academia 

Imperial de Belas Artes (CARDOSO, 2008). 

Sua permanência na Alemanha iniciou-se em fevereiro de 1878 e durou até maio de 

1882, quando já se encontra na França. Neste país, fica até julho de 1884, quando 

vai para a Áustria e, depois, para Munique, de onde se transfere, em 1886, para a 

Itália, instalando-se de modo intermitente na cidade de Roma, até seu retorno 

definitivo para o Brasil em 19205.  Se, na Alemanha, mesmo sendo aluno de pintores 

mais tradicionais, ele conviveu com a obra de artistas arrojados, tanto do ponto de 

vista formal quanto temático, como Adolph Menzel (1815–1905), Wilhelm Leibl 

(1844–1900), Franz von Lenbach (1836–1904) e Lovis Corinth (1858–1925), com os 

quais sua obra tem evidentes afinidades. Na França ele conviveu com o sucesso 

dos pintores filiados ao movimento naturalista e é evidente o parentesco da obra de 

Weingärtner com a desses artistas; em ambos os casos há a obediência aos 

cânones do “desenho correto”, da boa pintura e da importância dada aos temas 

simples, em oposição à grandiloquência e ao artificialismo da pintura praticada por 

seus professores franceses, mormente Adolphe-William Bouguereau (1825–1905).  

Com formação praticamente completa, após quase sete anos de trânsito entre 

escolas e diversos professores na Alemanha e na França, Weingärtner parece ter 

conquistado, de uma só vez, a ambicionada independência financeira (com a 
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concessão da pensão imperial, depois das rigorosas restrições financeiras de 1880, 

na Alemanha e, de 1883, em Paris) e sua identidade artística. Podemos afirmar que 

é a partir da segunda metade dos anos 1880 que ele vai efetivamente constituir um 

vocabulário particular.  

                  
                Figura 1. Pedro Weingärtner (1853–1929)           Figura 2. Pascal Dagnan-Bouveret (1852–1929) 

 No ateliê, 1884                                                      Jovem aquarelista no Louvre, 1891 
 Óleo sobre madeira, 54 cm x 38 cm                        Óleo sobre tela, 30 x 22 inc. 
 Coleção Fadel, Rio de Janeiro (RJ)                 Localização ignorada 

                        

Se as obras desse período são escassas, são elas as primeiras nas quais podemos 

perceber um artista senhor de seus meios e assuntos, como podemos ver na pintura 

intitulada No ateliê, pintada em Paris ou, talvez, em Munique. Temática de grande 

difusão no período, os ateliês e os artistas, tem exemplos na produção de inúmeros 

artistas europeus e também brasileiros. Outra obra significativa do período é o 

Recanto de ateliê em München, de 1884, com evidentes ecos da célebre Das 

Balkonzimmer (1845), obra de Adolph von Menzel (1815-1905), hoje na Alte 

Nationalgalerie, em Berlim. 

                   
Figura 3.  Pedro Weingärtner (1853–1929)               Figura 4. Adolph von Menzel (1815–1905)  
Recanto do ateliê em München, 1884                        Das Balkonzimmer, 1845  
Óleo sobre tela, 38 cm x 29 cm                                  Óleo sobre cartão, 58 x 47 cm  
Col. Carlos E. Custódio, Porto Alegre (RS)                Alte Nationalgalerie, Berlim   
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O que podemos observar nestas obras é uma evidente filiação ao que convenciou-

se chamar, inadvertidamente, de “pintura realista”. Dizemos inadvertidamente, pois, 

conforme lembra Jorge Coli, 

A evolução da História da Arte em nossa época lembra um vasto 
império que alarga cada vez mais os seus domínios. Desde a 
recuperação do barroco uns 130 anos atrás até, mais recente, a da 
arquitetura historicista e da pintura oficial do século XIX, passando 
pela reconsideração do maneirismo, do art nouveau, do 
neoclassicismo, da pintura romântica, setores inteiros da produção 
artística que estavam na sombra há algumas décadas, surgem ao 
olhar do historiador e de um público cada vez mais vasto. (COLI 2010, 
p. 285)  

 

Dentro dessa lógica de revisão e reescritura da História da Arte, o Naturalismo surge 

como uma tendência que permite a visualização e o entendimento das expectativas 

de um grande grupo de artistas atuantes nas últimas décadas do século XIX, que 

não se enquadram em qualquer dos movimentos do período, Impressionismo e 

Simbolismo, por exemplo, sendo, portanto, simplesmente descartados da maioria 

dos estudos de história da arte. O Naturalismo foi uma tendência artística que surgiu 

por volta de 1870, principalmente na França, seguindo de perto o movimento 

chamado de Realismo, mas mantendo  

uma grande distância entre o realismo de Courbet – cuja relação 
sujeito-objeto não passa pela vocação da neutralidade e da 
universalidade – e o naturalismo do fim do século, que deseja fazer o 
retrato de sua época, num projeto próximo ao dos Rougon-Macquart” 
(COLI 2010, p. 291).  

 

Do Realismo, o Naturalismo retoma algumas características, como a importância 

dada ao motivo, a percepção sensível da natureza e o interesse pelo mundo da 

burguesia e dos camponeses. É primordialmente pela perspectiva darwiniana da 

existência e pela crença da futilidade dos esforços do homem face à potência da 

Natureza que o movimento se caracteriza, além do interesse temático calcado no 

mundo dos operários e pelo destaque maior dado à figura em detrimento do cenário. 

Caracterizá-lo significa agrupar qualidades comuns, e a que se destaca mais é o seu 

“caráter internacional bastante homogêneo” (COLI 2010, p. 287) que tem em Paris o 

seu foco principal, na “Escola de Belas-Artes, mas também nos ateliês de mestres 
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diversos e em academias, a mais notável sendo a Académie Julian” (COLI 2010, p. 

287). Outra característica apontada por Coli em seu texto é a paixão em descrever e 

situar socialmente os objetos representados: “Não buscando inovar no plano do 

‘fazer’ artístico, mas, ao contrário, tentando dispor instrumentos picturais 

perfeitamente adquiridos e dominados ao serviço da intenção de ‘descrever’ a 

‘realidade’, os naturalistas apresentam um métier anônimo, quase intercambiável” 

(COLI 2010, p. 287). 

O Naturalismo foi um movimento que teve por base uma visão cientificista do mundo 

e dos homens. Resultado da difusão do pensamento positivista, teoria desenvolvida 

pelo filósofo francês Auguste Comte (1798-1857), mais tarde também aplicada como 

método científico no estudo da literatura e das artes pelo filósofo Hippolyte Taine, 

teve ampla difusão e repercussão. Não avançando numa definição do que foi o 

Naturalismo, ficamos aqui com a precisa colocação de Jules-Antoine Castagnary, 

crítico francês, que escreveu 

L’école naturaliste affirme que l’art est l’expression de la vie sous tous 
ses modes et à tous ses degrés, et que son unique but est de 
reproduire la nature en l’amenant à son maximum de puissance et 
d’intensité: c’est la vérité s’équilibrant avec la science. (apud BECKER 
& WEISBERG: 2011, p. 16, nota 9).  

 

A primeira mostra individual de Weingärtner, no ateliê fotográfico de Insley Pacheco 

(Rio de Janeiro, 1888), foi recebida de maneira entusiástica por Oscar Guanabarino 

que, entre outros elogios, escreveu que “[...] Weingärtner não se limita a ser 

brasileiro – torna-se bairrista. Atualmente os seus quadros são cenas do Rio 

Grande, ou pelo menos do Sul.” (In O Paiz, Ed. nº 1428, 04/09/de 1888; apud 

GRANGEIA, 2005, p. 218). Mesmo que se nesta exposição ainda não havia uma 

ênfase destacada na apresentação de temas do sul do país, isso se dará de maneira 

superlativa na sua mostra de 1892, também no Rio de Janeiro6. Nas obras desse 

período, entre as quais Chegou Tarde! (1890), Kerb (1892), Fios Emaranhados 

(1892) e Charqueada (1893), observamos, de maneira inegável, a presença dos 

princípios do Naturalismo, no que esse tem de mais destacado, ou seja, o foco na 

vida dos pequenos agrupamentos humanos e suas atividades cotidianas.  
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Reafirmando a grande afinidade temática e mesmo formal da obra de Weingärtner 

com a de um grande número de artistas europeus, tanto franceses quanto alemães, 

é notável, por exemplo, as semelhanças que existes entre ele e o belga Évariste 

Carpentier (1845–1922), pintor de cenas de gênero e paisagens. Observar a pintura 

intitulada Les Étrangères (1887) é lembrar-se irresistivelmente de Chegou Tarde! 

(1890) e Fios Emaranhadas (1892). São artistas que, reproduzindo de maneira fiel a 

realidade das coisas, estão menos preocupados com “[...] a realidade e mais [com] a 

defesa de uma concepção da natureza relacionada a uma forma de representação 

tradicional da realidade. Neste sentido, Weingärtner é mais um pintor ‘naturalista’ do 

que propriamente um ‘realista’” (COSTA 2010, p. 8).  

              

Figura 5. Pedro Weingärtner (1853–1929)             Figura 6. Évariste Carpentier (1845–1922) 
Chegou tarde!, 1890                                                Les étrangères, 1887  
Óleo sobre tela, 74,5 cm x 100 cm                          Óleo sobre tela, 145 cm x 212 cm  
MNBA, Rio de Janeiro (RJ)                                     Museus Reais de Belas-Artes da Bélgica 
 

Sendo um movimento de caráter e abrangência internacionalista, o Naturalismo, 

como de resto todos os principais movimentos do século XIX, ficou centralizado na 

França e, principalmente em Paris, mas desenvolveu-se amplamente e com grande 

receptividade por toda a Europa e mesmo no Brasil. Estes artistas eram 

classificados indiscriminadamente de realistas, naturalistas, macchiaioli, veristas, 

realistas burgueses etc. Assim, permanecendo nos limites geográficos da atuação 

de Pedro Weingärtner, podemos ainda alinhar artistas alemães, franceses, belgas, 

portugueses, espanhóis e, é claro, brasileiros7.  
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Figura 7. Pedro Weingärtner (1853–1929)               Figura 8. Mariano Barbasán Lagueruela (1864-1924) 
Final do Dia, 1908                                                     Paisagem e Camponesas de Anticoli, 1903  
Óleo sobre madeira, 14 x 20,5 cm.                           Óleo sobre tela, 24 cm x 35 cm  
Coleção particular, São Paulo, SP                            Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Porto Alegre (RS) 

 

A produção brasileira do período compreendido entre o final do reinado de D. Pedro 

II e a Proclamação da República, em 1889, está caracterizado por uma arte com 

questionamentos sociais, resultado certamente da intensa difusão e penetração, na 

classe burguesa e entre os intelectuais, do ideário positivista. O Positivismo e seus 

seguidores estiveram presentes em todos os grandes projetos sociais e políticos do 

período, fosse à abolição da escravatura, a proclamação da república, assim como 

no processo de laicização da educação e das mudanças no ensino artístico, assim 

como na literatura naturalista e nas artes plásticas. Podemos perceber esse 

movimento na obra de muitos artistas brasileiros do período, como Henrique 

Bernardelli (1857–1936), Rodolfo Amoedo (1857–1941), José Ferraz de Almeida 

Júnior, Eliseu Visconti (1866–1944) e, é claro, Pedro Weingärtner. São artistas que, 

além de pertencerem a uma mesma geração, tinham grande afinidade formal e 

temática, além de características plásticas muito próximas, como a manutenção uma 

perspectiva tradicional da produção artística, ou seja, ênfase na nitidez e na 

objetividade na representação dos objetos e das pessoas, uma paleta realista, 

fidelidade à representação mimética das coisas.  

Quanto à proximidade de Pedro Weingärtner com outros movimentos do fim de 

século, interessam-nos particularmente sua vizinhança com o Simbolismo e seu 

desdobramento na Itália, o In Artis Libertas8. Exemplo disso é a tela intitulada 

Tempora Mutantur (1898), considerada uma das obras primas do artista, que tem 

afinidades com as duas questões acima enumeradas. Esta pintura teve uma longa 

gestação, ao menos no que diz respeito à paisagem na qual se situam os 

personagens, pois a mesma paisagem é o tema de uma tela datada de 1893, com 



 
 

294 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

idêntica configuração, até os menores detalhes e, com o mesmo tratamento 

pictórico9. Desde o seu título até na sua configuração, a pintura tem um clima de 

contenção e subjetividade que sempre causou interrogações no público e mesmo 

em alguns de seus analistas10.  

Formalmente a tela lembra irresistivelmente Le Pauvre Pêcheur (1881), de Pierre 

Puvis de Chavannes (1824-1898). Esta obra teve enorme repercussão ao ser 

exposta em Paris no Salão de 1881. É inevitável que consideremos a possibilidade 

dela ser do conhecimento de Weingärtner, se não ao vivo, ao menos por 

reprodução, considerando que, em 1887, ao ser adquirida pelo Estado francês, 

novamente causou espécie principalmente pelo arrojo da iniciativa, que ia de 

encontro a todas as convenções pictóricas da época. A obra se destaca, 

principalmente, por caráter sintético, uma pintura econômica que abre mão do 

modelado e da perspectiva tradicionais. Comparada por Joris-Karl Huysmans (1848–

1907) com uma imagem extraída de um missal ou de algum afresco antigo, a pintura 

foi recebida com entusiasmo pelos artistas, principalmente aqueles que estavam em 

busca de uma nova orientação estética11.  

       

              Figura 9. Pedro Weingärtner (1853–1929)          Figura 10. Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898 
    Tempora Mutantur, 1898                                       O Pobre Pescador, 1881.     
    Óleo sobre tela, 110,3 cm X 144,0 cm                  Óleo sobre tela, 154,7 cm x 192,5 cm  
    MARGS, Porto Alegre (RS)                                   Musée d’Orsay, Paris                                                                       

 

Tempora Mutantur parece ser herdeira direta dessas conquistas temáticas e formais: 

uma pintura de história, certamente, mas também quase uma pintura de gênero, só 

que intimista e sem anedota, plena de contenção e de uma intensidade incomuns no 

gênero. O aspecto formal também tem correspondências nas duas obras: mesmo 

que Tempora Mutantur seja mais elaborada formalmente, principalmente no realismo 
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extremado das figuras, sua paisagem tem tratamento despojado e simplificado, não 

tanto quanto a pintura de Puvis de Chavannes, evidentemente, mas bastante 

arrojada para um pintor que vinha de uma formação que pregava um minucioso e 

rigoroso detalhismo na representação das formas. Presentes em ambas as telas, 

além do tom baixo do colorido e a economia da composição, o mesmo clima de 

contenção e resignação, de silêncio conformista e de aceitação de um determinismo 

superior. São pinturas que promovem uma percepção indefinida, um sentimento 

concomitante e contraditório de atração e estranhamento, muito bem definida pelo 

crítico ao escrever “En dépit des révoltes que soulève em moi cette peinture quand 

je suis devant, je ne puis me défendre d’une certaine attirance quand je suis loin 

d’elle” (HUYSMANNS, 1883, p. 116)12. 

Considerações Finais 

Desenvolvemos aqui um exercício de relacionar a obra de Pedro Weingärtner às 

obras de alguns de seus contemporâneos, sem excluir alguns dados sobre as regras 

e sobre os mecanismos de produção e circulação, que incluem não só o 

conhecimento histórico do período, mas também às condições de formação dos 

artistas, do fazer artístico e da difusão da arte junto às instâncias de divulgação, 

legitimação e público.  

Nossa preocupação foi enfatizar a leitura das obras de Weingärtner à luz da obra de 

seus contemporâneos. Esse é um exercício que demanda mais espaço e tempo 

para ser desenvolvido in extenso: o que aqui apresentamos é um esboço, uma 

tentativa de ampliar o universo do conhecimento da obra do artista. Procuramos 

entender a produção do artista em paralelo com a produção plástica de seu tempo, 

buscando ir além das condicionantes impostas pela literatura produzida a respeito 

de sua obra e, regra geral, da produção do século XIX no Brasil.  

Esta tentativa de fuga dos esquemas interpretativos e dos rótulos redutores não 

prescinde de outra necessidade fundamental na nossa área: necessitamos o 

esvaziamento das reservas técnicas dos museus e coleções públicas, em prol da 

visibilidade exaustiva e sistemática dos acervos dos nossos artistas. Será 

ultrapassando as expectativas valorativas, fundadas em aspectos tais como o do 
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alinhamento com as vanguardas, estrangeiras ou locais, e critérios de importância 

fundados em aspectos intrínsecos (aspectos formais e ou técnicos de fatura e 

invenção) e extrínsecos (valor mercadológico) e com a convivência efetiva com 

nossa produção, na falta de representações internacionais nas nossas coleções, que 

teremos uma percepção mais exata da arte produzida no Brasil no século XIX e 

início do XX.  

 

 

 

NOTAS 

                                                 
1 A escolha deste tema deve-se à longa série de trabalhos desenvolvidos, desde 2006 até a atualidade, sobre a 
poética de Pedro Weingärtner. Como parte do estudo da sua vida e obra participei, como curador e autor de 
textos, da organização das exposições Obra gravada de Pedro Weingärtner (Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 2006), Obra gráfica de Pedro Weingärtner (Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 2008), Pedro Weingärtner 1853–1929 – Um artista entre o Velho e o Novo 
Mundo (Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 2009; Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro, RJ, 2009; Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 2010). Além das 
mostras, participei como organizador e/ou como palestrante do Seminário Pedro Weingärtner: Vida e Obra 

(UFRGS/StudioClio Instituto de Arte e Humanismo, Porto Alegre, RS, 2006), bem como da Mesa de 
Comunicações intitulada Pedro Weingärtner: o artista e sua obra, durante o I Colóquio Nacional de Estudos 
sobre Arte Brasileira do Século XIX-XX (UFRJ/Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ, 2008) e do 
Seminário da Escola de Comunicação e Arte (USP, São Paulo, SP, 2008), quando apresentei o ensaio Pedro 
Weingärtner e a Fotografia (Boletim 4 – Grupo de Estudos de Arte&Fotografia, CAP–ECA–USP, São Paulo, SP, 
2012). A par dessas atividades desenvolvo, desde 2010, o projeto de pesquisa Inventário cronológico da obra 
pictórica e gráfica de Pedro Weingärtner, registrado junto à UFRGS e que está inventariando obras localizadas 
junto aos colecionadores (públicos e privados) e ao mercado de arte (vendas em galerias, leilões etc) no Rio 
Grande do Sul. Sendo um inventário, tem expectativas limitadas ao registro das informações e dados disponíveis 
que tem, atualmente, o registro de 419 itens. A expectativa é da disponibilização on line aos usuários 
(pesquisadores, colecionadores, comerciantes) em meados de 2015. 
2 Baseado em minha formação prática em artes visuais e na minha experiência enquanto criador, além da 
legitimação institucional recebida através dos títulos de Bacharel em Artes Plásticas – Habilitação Desenhos e 
Mestre e Doutor em Artes Visuais – Poéticas Visuais, vejo-me habilitado a propor um exercício do olhar baseado 
em critérios puramente visuais secundarizando, neste momento, as análises, os julgamentos e os juízos de 
valores oriundos das áreas textuais da arte. 
3 Uma idéia próxima também foi implantada contemporaneamente (com grande sucesso de público, diga-se de 
passagem), por Philippe Daverio no seu “Il Museo immaginato – Il secolo lungo della modernità”, que ele define 
como uma “bizzarra racolta d’idee e immagini” (Rizzoli, 2013, p. 7), conforme bibliografia. 
4 Trata-se das pinturs que tem por tema cenas da antiguidade greco-romana, de ampla repercussão no período, 
também conhecida, de acordo com o autor por pintura neo-pagã, neo-pompeiana ou outras. Infelizmente, dado o 
reduzido tamanho previsto para este artigo, não analisaremos aqui nenhuma dessas pinturas, tanto de 
Weingärtner quanto de seus contemporâneos, principalmente os italianos.    
5 Sua trajetória como estudante na Alemanha é ampla: inicialmente em Hamburgo, ele se matriculou na 
Hamburger Bewergeschule (fevereiro a setembro de 1878), quando se muda para Karlsruhe, onde faz os 
estudos de base (conforme os desenhos que sobreviveram desta época). Após, ele estuda na Großherzoglich-
Badische Kunstschule (Escola de Artes Grã-Ducal de Baden), dirigida por Ferdinand Keller (1842–1922) e tendo 
a orientação de Theodor Poeckh (1839–1921); é provável que também tenha sido aluno de Ernst Hildebrand 
(1833–1924). A permanência nesta cidade vai de setembro ou outubro de 1878 até outubro de 1880, quando se 
desloca para Berlim. Nesta Weingärtner matricula-se na Real Academia Prussiana de Belas Artes. Conforme as 
narrativas biográficas de Guido e Damasceno, no final dos anos 1880, ele passa por enormes dificuldades 
financeiras, tendo que abandonar a academia, empregando-se em um estúdio fotográfico. Em maio de 1883, 
encontramos Weingärtner matriculado na Académie Julian, em Paris, só retornando em julho de 1884, 

inicialmente para Mayerhofer (no Tirol) e, depois, para Munique, a rica capital da Baviera. Nesta cidade ele se 
matricula na academia local e chega, inclusive, a participar de uma exposição na Moderne Galerie, onde, 
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conforme depoimento de Karl von Koseritz (cf. GUIDO 1956, p. 37) vende a tela Der Besuch im Atelier (A visita 
ao Ateliê ou Cena de Atelier) por mil francos.  
6 A percepção do caráter particular e localista, apontada por críticos e comentaristas contemporâneos do artista, 
foi compreendida antes como uma espécie de regionalismo. Essa visualidade estaria, teoricamente, dando 
continuidade ao processo de construção da identidade nacional, movimento iniciado no academicismo romântico, 
de inspiração literária, notável em algumas obras “indianistas” de pintores como Vitor Meireles (1832–1903) e 
Rodolfo Amoedo (1857–1941). Nesse caminho identitário, a continuidade estaria na observação da realidade 
local, como na obra do paulista José Ferraz de Almeida Júnior (1850–1899). Interessante observar que essa 
filiação temática e formal não escapou aos observadores mais atentos.  
7 Podemos listar sumariamente aqui os franceses Jules Bastien-Lepage (1848–1884), Jules Breton (1827–1906), 
Julien Dupre (1851–1910), Alphonse Moutte (1840–1913), Pascal Adolphe Jean Dagnan-Bouveret (1852–1929), 
os italianos Ettore Tito (1859–1941), Telemaco Signorini (1835–1901), Antonino Leto (1844–1913), Francesco 
Loiacono (1841–1915), os alemães Adolph von Menzel (1815–1905), Hans von Marées (1837–1887), Wilhelm 
Leibl (1844–1900), Fritz von Uhde (1848–1911), Wilhelm Trübner (1851–1917), Max Libermann (1847–1935), os 
espanhóis Joaquín Sorolla y Bastida (1863–1923) e Mariano Barbasán Lagueruela (1864–1924), este último 
companheiro de Weingärtner nos verões em Anticoli Corrado, além dos brasileiros Rodolfo Amoedo e José 
Ferraz de Almeida Júnior. Os contatos de Weingärtner com os portugueses se deram, pelo menos até sua 
permanência em Portugal (1909), através do convívio com a produção lusa, visível no Rio de Janeiro nas 
diversas exposições, nas ricas coleções particulares e das inúmeras publicações transatlânticas, onde podemos 
verificar a presença de nomes como os de Antonio Carvalho da Silva Porto (1850–1893), Carlos Reis (1863–
1940), Henrique Pousão (1859–1884), João Marques de Oliveira (1853–1927), Artur Loureiro (1853–1932), 
Ernesto Condeixa (1857–1913), Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929) e, principalmente, a nosso ver, com 
José Julio Souza Pinto (1856–1939) e José Malhoa (1855–1933).  
8 O Simbolismo foi uma tendência que defendia a não objetividade na arte, valorizando aspectos até então 
ausentes das narrativas pictóricas, como, por exemplo, o inconsciente. Além da sua ampla divulgação na França 
e da Bélgica, o Simbolismo também teve adeptos em outros países, como na Itália e inclusive, em menor 
intensidade, no Brasil. Na Itália, sob a forte influência do poeta Gabriele d’Annunzio (1863-1938), artistas como 
Adolfo de Carolis (1874-1928) e Giulio Aristide Sartorio (1860-1932) vão desenvolver um estilo de pintura que 
recupera a tradição renascentista, associada ao gosto pelo mito e pela alegoria, presentes principalmente na 
pintura dos ingleses pré-rafaelitas. Notável no período foi a atuação do In Arte Libertas, grupo fundado em 1886 
por (Giovanni) Nino Costa (1826–1903), pintor romano que, deixando a influencia dos Macchiaioli, movimento de 
pintura de vanguarda com temática naturalista e influência da técnica e da paleta impressionista, vai estimular a 
vocação antiacadêmica ao restabelecer a importância da pintura com a vida, colocando os artistas em contato 
direto com o assunto a ser representado. Girando em torno da paisagem e da natureza, a pintura do In Arte 
Libertas era carregada de sentido simbólico e metafísico, identificada, principalmente, com a pintura da École de 
Pont-Aven. Não sabemos se Weingärtner chegou a ter uma integração muito próxima com o grupo que se reunia 
no Café Greco. Assim, não sabemos se ele participou da exposição organizada em Londres em 1888, que 
permitiu ao grande público ver, pela primeira vez, as obras dos italianos expostas com as de Camille Corot 
(1796–1875), Edward Burne-Jones (1833–1898), Arnold Böcklin (1827–1901) e com outros pré-rafaelitas 
ingleses. O grupo dissolve-se no início dos anos 1900, articulando-se mais tarde em outro grupo, intitulado os 
XXV della Campagna Romana, ainda seguidores dos preceitos de Costa, saindo juntos para representar em 
pintura o campo romano e para comer bem em tavernas locais. O grupo, tendo como líder Henry Coleman 
(1846–1911), era formado por Onorato Carlandi (1848–1939), Giulio Aristide Sartorio (1860–1932), Filiberto Petiti 
(1845–1924), Duilio Cambellotti (1876–1960) e deixou uma vasta produção paisagística que influenciará toda a 
nova pintura italiana a partir de então.  
9 Um amplo estudo sobre o desenvolvimento e as recorrências dessa paisagem na obra de Weingärtner foi 
estabelecido por Alfredo Nicolaiewsky no texto Weingärtner e a Repetição (ver bibliografia). 
10 O título remonta a um ditado atribuído ao Imperador Lotário I (795–855) e que, na íntegra, é Omnia mutantur, 
nos et mutamur in illis, significando que “Todas as coisas mudam e nós, nelas, também mudamos”. Sempre que 
usada, a frase expressa a sensação de estranhamento que os tempos modernos causam nas pessoas, mesmo 
trazendo melhorias, exigindo delas a aceitação e a conformidade, visto que as mudanças representam a própria 
evolução. Outras interpretações, ainda fundadas no título, afirmam um retrato da situação histórica dos 
imigrantes italianos, face às dificuldades na terra nova ou, ainda, uma leitura do ponto de vista da forte influência 
do Positivismo no pensamento dos brasileiros no período da Proclamação da República, principalmente no Rio 
Grande do Sul, onde a doutrina de Auguste Comte teve enorme penetração.  
11 Georges Seurat (1859–1891), Paul Gauguin (1848–1903) e Maurice Denis (1870–1943), além de Pablo 
Picasso (1881–1973), em momentos diferentes, entusiasmaram-se com o rigoroso despojamento e com a 
eficácia dessa obra silenciosa, verdadeira porta de acesso para a nova pintura do século que se aproximava. 
12 Para reforçarmos essa aproximação de Weingärtner com o Simbolismo deveríamos analisar outras obras do 
autor que têm as mesmas características, mormente a pouco conhecida, e ainda por estudar, Rosa Mística 
(1909), da coleção APLUB (Porto Alegre), que deixa claro, desde seu título até sua evidente iconografia, a 
filiação com o movimento.  
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