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O SISTEMA ARTÍSTICO NO BRASIL VISTO A PARTIR DOS SALÕES DE ARTE 
DA DÉCADA DE 50 

 
 

Shannon Botelho -EBA/UFRJ 
 
 

RESUMO: Este artigo pressupõe que as décadas de 1940 e 1950 no Brasil são um 
momento de importantes discussões a respeito da produção artística e de suas instituições. 
Tempos de embates políticos e ideológicos sobre as artes visuais e os aspectos do sistema 
artístico vigente. Portanto, inclina-se a responder algumas questões para seu melhor 
entendimento. Como pensar a trajetória das produções artísticas posteriores a estas 
mostras e sua inserção no sistema? Qual o lugar dessas obras? Qual o verdadeiro papel 
dessas instituições neste sistema? O que esta produção nos diz a respeito deste cenário? A 
partir de respostas iniciais, é possível discutir os sentidos que permeiam todas estas 
questões e, sob outros modos de recepção, desenvolver um novo olhar. 
  
Palavras-Chave: Salões de Arte; Bienais; Sistema de Arte; Década de 50. 
 
 
ABSTRACT: This article assumes that the 1940s and 1950s in Brazil are a time of 
important discussions of artistic production and its institutions. Times of political and 
ideological clashes over the visual arts and the artistic aspects of the current system. So, is 
inclined to answer some questions for your better understanding. How to think of the 
trajectory subsequent to these shows and their integration in the system artistic productions? 
What is the place of these works? What is the true role of these institutions in this system? 
What this production tells us about this scenario? From initial responses, it is possible to 
discuss the feelings that underlie all these issues and, under other modes of prehension, 
develop a new look.  
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No ano de 1951 o presidente Getúlio Vargas cria o Salão Nacional de Arte Moderna 

através da Lei nº 1512, afirmando a cisão entre ‘modernos e acadêmicos’. Aquilo 

que aparentemente servia de consolo aos adeptos de uma modernidade latente da 

arte brasileira, era também a continuidade da subserviência ao sistema de arte 

moldado pelas práticas comuns a um país que se descobria autônomo há pouco. 

Contudo, a crise iniciada pelos núcleos periféricos que concebiam a visão moderna 

da produção artística brasileira causava instabilidades no sistema artístico desde a 

década de 1940. Ou ainda, considerando a produção da década de 1930, 

principalmente a resultante dos porões da Escola de Belas e dos núcleos 

autônomos, percebe-se que o sistema indicava para a décadas de 1930 e 1940 uma 
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reflexão sobre o entendimento do conceito de Modernidade que havia se iniciado 

com a Semana de 1922.  

As décadas de 1930 e 1940 constituem-se, deste modo, como um tempo de reflexão 

sobre a ideia de modernismo que ampliava seu alcance na produção artística 

brasileira, seja por novos métodos de experimentação e sua validade artística, seja 

apenas por curiosidade. Era o momento de se pensar sobre que tipo de 

modernidade a produção se basearia e quais rumos seriam tomados dentro desta 

decisão não explicita, mas cabível ao sistema. Contudo, a compreensão deste 

momento e destas ações locadas num clima geral é configurada por um esforço 

intelectivo complexo para o Brasil do início do século XX, por ser a modernidade 

artística, antes de toda definição específica, um estado de reflexão não somente 

sobre os modos de produção artística, mas também sobre o mundo e suas relações 

sociais e comerciais. Pode-se indicar a operação da vanguarda, como uma dupla 

tentativa de compreensão de mundo através da produção artística e de uma 

resposta ao resultado da reflexão realizada no ato artístico. Ou seja, a obra de arte 

moderna é resultado e resultante de um pensamento sobre a crise vivida pelo 

sistema artístico, tornando-se um enorme esforço para a arte brasileira, que vivia 

uma crise sem precedentes reais no campo artístico.  

Sob uma perspectiva sociológica, a crise que o sistema de arte no Brasil enfrenta, 

aparentemente, é mais resultado dos problemas socioeconômicos, do que do 

rompimento com a tradição em si. Uma nação que ainda desenhava sua identidade 

no início no século XX, não possui tradição a combater, ao contrário, tende a 

valorizá-la como seu produto exclusivo, sua capacidade de criar um ciclo com 

produções antecedentes a modernidade. E esta precisava ser entendida antes como 

um momento de atualização da visão artística, do que de produção efetiva. 

Certamente, o que indica esta modernidade é a obra resultante da reflexão, contudo 

esta não deve ser comparada a produção vanguardista europeia, uma vez que as 

motivações que instauram o pensamento moderno cá e lá são divergentes através 

de meios distintos de acesso ao pensamento Moderno a respeito das Artes Visuais, 

da Literatura e da Música.  
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Assim, como coroamento da crise, momento crucial em que as engrenagens se 

encaixam, o sistema de arte na década de 1950 indica reações aos estímulos 

gerados pela produção artística e pela urgência da atualização de sua visão no 

Brasil (que neste momento torna-se internacionalmente conhecido). Podendo ser 

notado a partir de alguns fatores que discutiremos mais adiante no texto, como a 

fundação da Bienal de São Paulo e os contatos artísticos gerados a partir de sua 

primeira edição; o Salão de Arte Moderna com mostras individuais nos recém-

criados Museus de Arte Moderna (RJ e SP) e acima de tudo, o grande envolvimento 

da crítica de arte no desenvolvimento do pensamento moderno no período. Portanto, 

a tentativa de ver o sistema de arte no Brasil a partir destas exposições configura-se 

como um esforço que, antes de tudo, solicita uma organização de dados e de 

inserções de discursos institucionalmente paralelos, mas correspondentes. Para 

aparelhar este pensamento, é preciso considerar três aspectos fundamentais que 

tangenciam sua compreensão: o primeiro diz respeito à cisão dos Salões de Arte na 

década de 50 e seu entorno político; o segundo, diz respeito à criação das Bienais 

de Arte de São Paulo e os contatos estabelecidos através dela, bem como suas 

conquistas; o terceiro e último, as relações entre os Salões de Arte e as Bienais com 

o discurso da crítica de Arte. 

Com a criação do Salão Nacional de Arte Moderna em 1951, são instituídos dois 

espaços distintos para a exibição e fruição da produção artística ligada à tradição 

acadêmica e ao que se entendia como modernidade. Sempre apontado como Salão 

dos Modernos, o Salão Nacional de Arte Moderna era o destino de toda produção 

considerada moderna, ainda que em uma análise formal pendesse mais para o 

acadêmico. O tom pejorativo com que se tratava o SNAM era fruto de um embate 

proveniente da década de 1940, suscitado a partir de dois eixos centrais, a criação 

da Divisão Moderna do Salão Nacional de Arte Moderna em 1940 e a Abstração. 

O que se discute na década de 1940 é uma atualização da visão modernista que 

havia introduzido um modo peculiar de pensar a produção artística em todo o país 

que perdurou muitos anos e que constituiu base para o que posteriormente seria 

entendido como o realismo social de Goeldi, Portinari e outros, por exemplo. Era 

exatamente este juízo sobre a produção artística ligada a uma crítica social que os 
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artistas modernos na década de 50 queriam atualizar. As críticas ao realismo social 

não focavam somente na temática, iam além, questionavam um modelo já 

estigmatizado de conceber a arte. Por estes motivos a abstração causa grandes 

embates, pois além de romper com um modelo, insere no circuito um novo modelo 

de pensamento plástico inédito no país. 

O contexto do pós-guerra favorece um ambiente propício para o desenvolvimento da 

produção artística abstrata no Brasil, com a presença de artistas como Samson 

Flexor e Waldemar Cordeiro e a criação de núcleos que começam a realizar novas 

experiências plásticas. A progressiva desestabilização no sistema de arte do período 

se dá, entretanto, na medida em que os artistas ligados à tradição acadêmica 

sentem-se vilipendiados pela ameaça da novidade moderna que batia à porta da 

frente do velho esquema ruralista do passado, frente ao desejo de um país que se 

tornasse moderno por meio da indústria, pensamento defendido por Waldemar 

Cordeiro. Contudo, artistas como Di Cavalcanti mantêm-se na oposição. 

Ora, minha crítica ao anarquismo modernista vem da seguinte 
observação: uma arte que, deliberadamente, se afasta da realidade, 
que submete a criação a teorias de um subjetivismo cada vez mais 
hermético, que leva o artista ao desespero de uma solidão 
irreparável, onde nenhum outro homem pode encontrar a sombra de 
um semelhante, é uma arte humanamente inconsequente 
(CAVALCANTI, 1951 apud FERREIRA, 2013, p.107) 

Sob as críticas e trocas de ofensas entre as diferentes posições, estava o Salão 

Nacional de Belas Artes, espaço institucional do sistema de arte no Brasil que 

recebia anualmente a produção proveniente de ambos os lados do conflito. Ainda 

em delineamento o embate entre figurativos e abstratos começa a resvalar no Salão 

de Belas Artes que premia em 1941 uma tela de José Pancetti denominada 'O 

Chão', onde a profundidade é questionada pela presença de elementos sobre uma 

superfície chapada impedindo parcialmente a lógica de profundidade. Isto poderia, 

se comparado a produção artística internacional de vanguarda, ser colocada em 

posição desfavorável, contudo sinaliza novas e possíveis experiências plásticas à 

produção moderna brasileira. 

A crise é ampliada quando no ano seguinte o então diretor da Escola Nacional de 



 
 
 

1854 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Belas Artes impede a inscrição de obras modernas naquele salão. A situação se 

agrava pela atitude de alguns alunos que depredam obras e muitos expositores 

retiram suas telas, receosos de que suas obras fossem igualmente danificadas 

(LUZ, 2006, 121). As obras retiradas foram expostas na ABI, prédio ao lado de onde 

costumeiramente se realizava o Salão, alcançando grande repercussão midiática e 

contando com o apoio da intelectualidade. Em 1943 os alunos realizam outra vez o 

Salão dos dissidentes na ABI, desta vez com menor repercussão midiática, mas com 

relevância para Arte Brasileira, outra vez as estruturas do sistema se abalavam por 

conflitos internos resultantes desta reflexão realizada pelos artistas.  

Em 1944 nova conquista dos modernos. Milton Dacosta ganha o 
Prêmio de Viagem ao Exterior, tornando vitoriosa a Divisão de Arte 
moderna do Salão nacional de Belas Artes. O resultado acirrou os 
ânimos das duas partes. Os modernos iam ganhando terreno, 
lentamente, e acabariam fortalecidos por impulsos externos ao salão, 
como por exemplo, com o impacto causado pelas exposições de 
Lasar Segall e Portinari, ambas ocorridas em 1943 no Museu 
Nacional de Belas Artes. [...] Os mais consagrados críticos da época 
trataram de rebater, em suas colunas as terríveis acusações que lhes 
eram feitas. Enfim, a polêmica fortaleceu as vertentes modernas do 
Salão. A próxima viria em 1945, desta vez, através da criação oficial 
de um prêmio de viagem ao estrangeiro específico para cada Divisão 
(LUZ, 2006,p.123) 

A briga alcança dimensões catastróficas quando em 1946 o Salão não ocorre devido 

a uma ação judicial movida pelos artistas acadêmicos na tentativa de impedir a 

premiação dos modernos. O que se planejou como um ataque aos modernos foi um 

tiro saindo pela culatra.  Contudo, é preciso pensar que a crise, no sentido de 

transformação, abraça este conflito como elemento favorável ao desenvolvimento de 

uma nova compreensão de modernidade que se fazia ali, em meio ao conflito. 

Querendo, ou não, a discussão do alcance desta modernidade e da produção, não 

significava nada menos do que uma disputa de poder e lugar para o artista e sua 

produção na sociedade. Duas divisões significavam ainda que utopicamente, dois 

espaços distintos, duas realidades para a arte brasileira. A rinha entre eles amplia a 

compreensão do próprio problema que resultará posteriormente na criação do Salão 

Nacional de Arte Moderna. 

A Comissão Nacional de Belas Artes e o salão para os modernos é criado, assim 
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são instituídos dois espaços oficiais para a exibição dos trabalhos dos artistas, que 

desde a década de 1940 vinham arranhando suas imagens em ferrenhos embates 

públicos. Angela Ancora da Luz aponta que “a década de 50 chega em meio a 

tensão existente entre a minoria, que é forte, na medida que possui linguagem de 

seu tempo, e a minoria tradicional, enfraquecida por não possuí-la” (LUZ, 2006, 

p.126). O elemento mais curioso desta narrativa é que dois salões antitéticos são 

considerados oficiais, tendo em sua estrutura premiações que remontam 

estruturalmente práticas comuns às Exposições Gerais da Academia Imperial de 

Belas Artes, antecedentes destes dois. A chancela de espaço oficial, conferida aos 

Salões de Arte Moderna, neste sentido, é dada mais como um meio de legitimar 

aquilo que era exposto em uma mostra com trabalhos modernos, do que 

efetivamente estabelecer uma nova proposta adequada àquela atualização 

moderna.  

Neste sentido, a crítica de Mario Pedrosa aos Salões de Arte de Moderna é incisiva. 

Ainda que os artistas participantes da mostra trabalhassem para que a produção 

artística moderna, pelo menos como era entendida por aqui, fosse legitimada e 

aceita pelos diversos segmentos sociais, o modo pela qual era exibida e premiada, 

mantinha-a distante de um projeto maior de modernidade que se avistava ao longe.  

Poucos anos depois, por um ato de puro teor burocrático, a feição 
também dos despotismos esclarecidos de outras era (quando se 
institucionalizaram as academias), um salão nacional de arte 
moderna é tirado, como Eva da costela de Adão, do vetusto S.N.B.A, 
cujas origens longínquas remontam ao Império, e a tarefa precípua 
que tinha: Mandar todos os anos, graças a uma medalha de ouro 
obtida num concurso convencional, um babaquara caboclo 
frequentar mais uma academia em Paris ou Roma (PEDROSA, 1975, 
p.270)  

Mesmo no Salão Preto e Branco, em 1954, como ficou conhecido o III Salão 

Nacional de Arte Moderna, embora marcado por sua ação politicamente subversiva 

ao governo, mantém-se a estrutura tradicional de um Salão de Arte com edital, júri e 

premiações em diversas áreas. Os artistas todos motivados pela conquista do direito 

de obter tintas e materiais de qualidade para a produção artística, ainda que numa 

postura moderna, já sob uma visão atualizada de modernidade dentro da década de 
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50 e após duas Bienais, propõem por si mesmos um Salão de Arte moderna 

paradoxalmente tradicional.  

Abrem-se inicialmente, então, duas possíveis tentativas para compreender as 

ambiguidades deste circuito. A primeira diz respeito a uma impossibilidade de 

proposição que não fosse aquele velho sistema, por não conhecer outros modelos (o 

que faz o sistema entrar em choque quando a Bienal é criada) e a segunda, pela 

forte pressão cultural de um sistema baseado no ensino tradicional da arte que 

mantém sob suas rédeas o pensamento artístico. 

É preciso ponderar sobre um aspecto ainda mais amplo que diz respeito a validade 

deste Salão num sistema em atualização de linguagem e pensamento, como 

defendemos aqui, se ele ainda na década de 1950 perpetua as práticas instauradas 

nos idos tempos imperiais. Seguramente, grande parte da população frequentava 

estas mostras e sobre elas exerciam um juízo, ressaltando a presença da cultura 

local na perpetuação das tradições. Esta afirmação pode ser entendida através da 

perpetuação de um sistema de poder político dentro do sistema artístico que cria 

uma hierarquia no salão através de suas medalhas e premiações. 

O apelo realizado pela crítica para que a população comparecesse aos salões de 

arte era enfático e rotineiro, assim como as discussões a respeito daquilo que era 

exibido nas mostras. Contudo, é preciso repensar hoje, com o Salão Nacional de 

Arte Moderna já extinto, qual era naquele momento a validade daquela instituição 

dentro do sistema de arte. Mesmo sendo um espaço de divulgação e discussão 

moderna, o fazia dentro de uma estrutura desgastada para o seu tempo. Qual a 

pertinência das premiações e quais eram as motivações destas? Sabe-se que 

artistas de prestígio no cenário artístico ganham seus prêmios nos salões modernos 

da década de 50, mas a relação da premiação com a produção posterior constitui-se 

num nexo frágil e quase incabível em argumentações biográficas destes próprios 

artistas. Com isto, não se deseja dizer que as premiações e os salões não sejam 

importantes, mas que sua presença na década de 1950 se inicia claudicante por não 

se adequar exatamente naquilo com que sonhavam os artistas, constituindo-se 

como lugar de retribuição de prestigio pelos trabalhos realizados. Porém, o que dizer 
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da premiação de Rubens Gerchman em 1957 se compararmos sua obra com o 

entorno e sua produção posterior? Há pelo menos nos anos iniciais do SNAM, uma 

incompatibilidade muito grande dos premiados com a totalidade da mostra. A 

premiação, como hoje podemos averiguar, era concedida a artistas que além de 

terem constituído carreira no Salão, tivessem levado seus trabalhos ao nível de 

novidade para o cenário artístico. O pensamento era moderno, a estrutura não.     

Existe ainda hoje o fascínio pelos Salões de Arte pela sua grande contribuição para 

a Arte brasileira. Com todas as ponderações feitas sobre os aspectos frágeis desta 

instituição, ainda assim, foram os salões quem assegurou – antes das Bienais de 

São Paulo – a chegada de novos ares para a classe artística.  

Em carta a Lucílio de Albuquerque, Portinari ainda em 1929, se desculpa por não ter 

podido ir a Niterói despedir-se de seu mestre e conta com entusiasmo ter visitado 

muitos museus e se surpreendido com grandes mestres modernos como Renoir, 

Manet e Monet. Esta pequena ilustração nos lembra de um dado fundamental para a 

compreensão da lógica de modernidade no SNAM que é a ausência de referências 

modernas. Neste sentido, a atualização da visão moderna de arte que tratamos, 

aponta justamente para a impossibilidade de considerar a produção modernista 

derivada da Semana de 22 como a única visão moderna para a arte brasileira. E, 

que os prêmios de viagem deste Salão constituem-se de fato, como elementos 

fundamentais para o sistema de arte no período.  

Com a criação das Bienais de São Paulo um novo cenário passa a ser delineado e 

alterações significativas no sistema podem ser notadas como nos aponta Luz. 

a extensão da arte brasileira na década de 50 não poderia ser 
medida apenas pelos salões. Um fato novo viria dar outro impulso à 
produção artística que estávamos realizando e a sua inserção no 
panorama da arte internacional. Trata-se da I Bienal do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, inaugurada em outubro de 1951, que 
reuniu mais de 1300 obras nacionais e estrangeiras (LUZ, 2006, 
p.127) 

Entre os Salões de Arte Moderna e Belas Artes, bem como entre as exposições 

diversas que se realizavam paralelamente a estas mostras oficiais, desponta a 

Bienal de São Paulo, um espaço criado unicamente para exibição e premiação de 
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trabalhos artísticos. Apesar disso, por partir de um ponto distinto, a bienal paulista 

alcança ares ainda mais distantes que o próprio SNAM. Em primeiro plano há um 

foco de interesse relacionado à exibição de trabalhos de artistas internacionais que 

possuíam grande prestígio no cenário artístico mundial. É preciso destacar, no 

entanto, que as motivações econômicas para a criação da bienal, são muito 

diferentes das que mantinham os salões de arte oficiais. O Salão possuía a fonte 

estatal como patrocinadora, enquanto grande parte dos recursos para a execução 

da Bienal era proveniente de recursos privados.  

Há neste momento uma alteração significativa no cenário artístico, pois pela primeira 

vez, desde o império – quando o dinheiro público se confunde com o privado – uma 

mostra inteira e suas premiações contavam quase que exclusivamente com o capital 

privado. Deve-se apontar que a presença deste capital não acontece no Salão e 

nisto reside sua principal diferença. O mesmo personagem que se pode apontar 

como organizador da I Bienal de São Paulo é também o representante das indústrias 

que produziam materiais para a produção artística nacional – aquelas que em 1954 

os artistas iriam combater. Com isto, elencam-se uma série de questões que 

coadunam as relações administrativas e políticas tornando Salões e Bienal, núcleos 

próximos, contudo paralelos. 

As premiações, foco de grande interesse para os artistas, eram mais interessantes 

na mostra paulista. Os prêmios em dinheiro eram mais atrativos, uma vez que “o 

primeiro prêmio era de Cr$ 10.000,00, ou seja, dez vezes maior que o do Salão 

Nacional de Arte Moderna” (LUZ, 2006, p.128). Mesmo assim, nas bienais, 

diferentemente dos salões estes prêmios decresciam de acordo com a categoria 

premiada, somente sendo possível alcançar o maior prêmio com pintura, escultura 

ou arquitetura. Assim, o SNAM oferece uma chance mais democrática ao artista que 

inscreve um trabalho na categoria desenho, por exemplo. A questão maior entre 

salões e bienal não se restringe a isto, mas as suas contribuições ao sistema de arte 

que prescinde dos dois naquele momento. Não se pode no discurso historiográfico 

anular ou abstrair a presença imponente destas duas instituições para a arte 

brasileira no período. Pois, sem as bienais muitos de nossos artistas não teriam 

contato com Munch, Picasso, Pollock e outros, assim como sem o SNAM, não 
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teríamos premiado Franz Weissmann com “A Torre”, trabalho muito semelhante ao 

que foi negado na I Bienal de São Paulo por possuir marcas de solda.   

O confronto da Bienal com o Salão Nacional de Arte Moderna 
acontecia, até porque uma grande parte dos artistas que comparecia 
ao Salão, tinha suas obras selecionadas nas /bienais. Para um artista 
moderno, o aspecto oficial do salão deveria ser inquietante, pois a 
arte moderna rejeita a regra e não quer se encaixar em modelos e 
padrões estagnados, questões que a 'oficialidade' do salão não 
permitiria subtrair em sua organização. Que interesses poderiam ter 
tido nossos artistas diante dele face à sua impotência em efetuar a 
ruptura e instituir a pluralidade imprescindível à confirmação de que o 
Salão Nacional de Arte Moderna havia encontrado seu espaço e se 
inseria, verdadeiramente, em nosso tempo? (LUZ, 2006, pp. 128-
129) 

Interessa para o discurso da história da Arte, neste exato momento em que 

pesquisadores de todo país se voltam para refletir sobre as fronteiras e contribuições 

destas mostras para o sistema de arte, realizar uma revisão profunda em nossa 

historiografia que abrace questões mais amplas do que as premiações, embates 

políticos entre as mostras, tendências e poéticas. Importa lançar mão a estes dados, 

hoje já bem delimitados e não mais reproduzir um discurso de favorecimento de 

núcleos específicos, mas das conquistas da arte brasileira a partir deste 'salões de 

arte' (incluindo aqui a Bienal). Certamente, o discurso crítico favorece este 

pensamento, pois, ele mesmo tem atualizado a visão sobre estes eventos e a 

medida que novos textos são descobertos, ou publicados, amplia-se o horizonte 

possível de reflexão e produção de sentido sobre os nexos de uma modernidade 

que se firma contemporaneamente a estas mostras, mas que até os dias de hoje 

não se solidificaram enquanto discursos cabíveis a um embate teórico mais amplo. 

Mesmo o discurso criado sobre estes eventos e suas contribuições, ainda não foram 

capazes de produzir uma narrativa coesa e substancial para que se possa hoje 

discutir com profundidade.  

Portanto, a crítica de arte vem ao encontro daquilo que propomos como necessidade 

urgente no discurso da história da arte no Brasil. Ela possui as respostas que ainda 

restam para serem saciadas. O desafio maior neste esforço de grandes dimensões, 

talvez maior que uma publicação inteira, é não permitir que as luzes se perpetuem 

sobre aqueles aos quais sempre recorremos. Existem discursos paralelos aos mais 
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famosos e são, a partir deles, que tem se tornado possível estabelecer uma nova 

visão a respeito do sistema de arte no Brasil na década de 50.  Não somente aos 

críticos de arte, mas também os literários, cinematográficos e toda a produção 

cultural do período, pois, se “não se faz história, a não ser dos fenômenos que 

continuam”, aponta Argan, “entender um fenômeno significa reconstruir a série de 

fenômenos que o precedem e motivam” (ARGAN, 2005, p.37). É preciso elencar 

voos mais altos e direcionados, traçar novos rumos para a história da arte no Brasil. 

Pensaro sistema de Arte no Brasil dos anos 1950 é considerar, antes de tudo, a 

participação crucial de alguns críticos de arte que contribuem imensuravelmente 

para o seu desenvolvimento. Mario Pedrosa e Ferreira Gullar, dois exemplos 

imediatos, são dois defensores e propagadores da assimilação da produção artística 

moderna no Brasil. Ainda que sem grande esforço nas averiguações sobre o 

assunto, a presença destes críticos naquilo que poderíamos denominar como 

digestão da produção moderna no Brasil, é notória por sua perenidade que nos 

fornece subsídios para acessar ainda hoje o que discutiam com propriedade e 

envolvimento. Mas ainda há outros como Antonio Bento, Jayme Maurício e Mario 

Barata. 

Mario Pedrosa, cuja visão de modernidade é paralela ao produto do Brasil 

modernista, defende a importância das mostras para o sistema. Destaca antes de 

tudo a importância da ampliação da visão da arte moderna produzida aqui, a partir 

do encontro do artista nacional com o estrangeiro, ou até mesmo do artista iniciante, 

com o artista que naquele momento possuía seu trabalho mais desenvolvido. 

Pedrosa escreve sobre a Bienal: “Graças a ela, nosso público tomou conhecimento 

dos maiores movimentos artísticos do século” (PEDROSA, 1975, p.256.) 

Em sua fala o crítico aponta problemas comuns tanto aos salões, quanto às Bienais. 

Embora sempre mais caridoso em sua admoestação em relação aos salões, para 

Pedrosa às Bienais ao longo da década de 1950 vão perdendo o rumo, 

transformando-se num reduto mercadológico cruel e excludente, do qual seu projeto 

inicial aparentemente não o inseria. Como já foi dito, as origens das Bienais e dos 

salões são distintas e, com isto, a crítica de Pedrosa soma-se ao que fora destacado 
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em relação à origem privada da mostra paulista e pública dos salões nacionaisi.  A 

situação, conflituosa ou em comodidade numa tradição, do sistema de arte da 

década de 50 no Brasil é parte integrante de sua própria história, da qual não se 

pode excluir a importância industrial tanto para a produção artística (patrocínio), 

quanto para o desenvolvimento econômico do país no pós-guerra. 

A década de 50, tempo de grandes conflitos, é delineada no Brasil para a história da 

arte como um momento paradigmático não somente por suas transformações 

poéticas, ou pelas novidades teórico-formais que se instauravam, mas também, pela 

entrada do capital privado como financiador do sistema. A lógica do patrocínio 

cultural desencadeia uma série de fatores que se ampliam para muito mais longe do 

que o discurso artístico pudesse conceber naquele momento. A entrada de dinheiro 

para a execução de grandes eventos, a criação de museus e centros de referência 

culturais, significavam para o sistema de arte uma possibilidade real de alargamento 

de fronteiras e descontinuidade, e para os patrocinadores, um investimento de longo 

prazo.  

Com isto, Pedrosa critica a lógica oportunista do mercado de arte que subverte a 

real intenção da Bienal, transformando-a em um lugar de comércio. O espaço que se 

destinava a ser um espaço de exibição para a fruição era transformada em uma 

vitrine para a mostra de produtos à espera de valorização comercial.  

Nem todos os progressos, contudo, se fazem sem contra 
movimentos, sem retrocessos, e sem perigo: a Bienal paulista não 
escapou a essa dialética. Ao arrancar o Brasil de seu doce e 
pachorrento isolacionismo, ela o lançou na arena da moda 
internacional, na arena das especulações não somente comerciais 
mas de escusas combinações pessoais e mesmo nacionais em torno 
de prêmios etc., política de prestígio entre delegações nacionais, 
política de cambalachos entre indivíduos. A mostra de arte passa a 
ser feira de arte, e os marchands passam a dominar. As leis do 
mercado capitalista não perdoam: a arte, uma vez que assume o 
valor de câmbio, torna-se mercadoria como qualquer presunto 
(PEDROSA, 1975, p.257) 

Contudo, Pedrosa aponta uma questão muito importante que vai além do complexo 

jogo de poderes econômicos que se envolvem no cruel mercado de arte.  O 

apontamento feito por ele diz respeito a uma diluição das fronteiras regionais que 
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marcavam a produção artística no Brasil. Neste sentido, a Bienal para ele é uma 

espécie de lugar onde se reunia a produção dos artistas de todo o país e ali, 

exibidos juntamente, tinham suas escolas e fronteiras dissipadas pela oportunidade 

de estarem reunidas. E, além de estarem reunidas diminuindo suas diferenças, 

ampliavam seus horizontes revelando-se para o mundo, ou pelo menos, para parte 

dele. Com esta atuação e capacidade de ampliação, a Bienal tornou-se um grande 

marco e expoente das mostras de arte já realizadas no Brasil, mesmo que para 

entender seu percurso histórico seja necessário responder perguntas mais incisivas. 

“Que efeitos, que repercussões trouxe a expansão da arte moderna no Brasil a séria 

de Bienais que se sucederam à primeira?” (PEDROSA, 1975, p.254) 

Refletir sobre o que se produziu a partir destas mostras torna-se hoje o desafio, 

juntamente à revisão do discurso historiográfico da década de 50.Qual a trajetória 

posterior destes artistas tocados por estas mostras? Não somente as Bienais, mas 

também os SNAM, sem os quais não haveriam artistas premiados com prêmios mais 

duradouros à Europa. Qual o lugar desta produção deriva destas mostras, sabendo 

que elas tiveram grande importância para uma geração de artistas?  

Pensar esta importância, o lugar desta produção é inevitavelmente olhar para 

produção das décadas de 60 e 70 e algumas práticas contemporâneas. Não se pode 

esquecer que os artistas que expõem neste momento posterior, são os premiados 

na década de 50, os mesmo que recebem jovens artistas em seus ateliês nas 

décadas seguintes. Não se pode, a despeito de todos os conflitos existentes entre 

as mostras e suas limitações políticas, desqualificar a importância delas para o 

sistema de arte nos anos 50. O próprio sistema de arte, sem estas mostras (Salões 

e Bienais) caminharia num rumo incerto e frágil, pois as conquistas intelectuais e 

políticas e poéticas destas mostras não significam menos do que um divisor de 

águas para a Arte Brasileira no meio de século XX. Pedrosa aponta com muita 

propriedade contribuição das Bienais para o sistema de arte no período em questão. 

Antes de tudo a Bienal de São Paulo veio ampliar os horizontes da 
arte brasileira. Criada literalmente nos moldes da Bienal de Veneza, 
seu primeiro resultado foi romper com o círculo fechado em que se 
desenrolavam as atividades artísticas no Brasil, tirando-as de um 
isolacionismo provinciano. Ela proporcionou um encontro 
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internacional em nossa terra, ao facultar aos artistas e ao público 
brasileiros o contato direto com o que se fazia de mais 'novo' e mais 
audacioso no mundo (PEDROSA, 1975, p.254) 

Entre todas as ações e reações que delimitam a reflexão sobre as possibilidades de 

ponderar sobre o sistema de arte a partir dos salões de arte na década de 50, é 

plausível inicialmente elencar outras duas averiguações que são pertinentes para o 

desenvolvimento da produção artística que são: a Bienal desempenhava um papel 

de encontro da arte nacional com a arte internacional e os Salões de Arte Moderna, 

o papel de averiguador da assimilação das propostas recebidas no contato com a 

produção moderna fosse ela nas bienais, fosse nos prêmios ao exterior. Importa que 

ambas as mostras, participam ativamente do processo de desenvolvimento de uma 

linguagem moderna para a arte brasileira, autônoma e que responde aos estímulos 

de sua produção e crítica.   

Portanto, ainda que com grandes dificuldades e em delineamento, o sistema de arte 

no Brasil nos anos 50 pôde valer-se de suas mostras que alimentavam seu próprio 

funcionamento e desenvolvimento. Os salões com aspectos mais solenes e as 

bienais mais entusiastas, constroem para o sistema um teia de relações que o 

possibilita existir.  

 
NOTAS 

                                                 
i Por outro lado, sem o investimento privado (que sempre pressupõe retorno financeiro), a mesma atualização e 
desenvolvimento dos quais tratamos ao longo do texto, não seriam possíveis. 
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