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RESUMO 

O presente trabalho visa contribuir para a reflexão a respeito de compartilhamentos na arte 
por meio da abordagem das doações de obras de arte realizadas pelo pintor Leopoldo 
Gotuzzo – em 1949, 1955 e 1983 – à Escola de Belas Artes de Pelotas. Estas doações 
foram feitas com propósito educativo e com vistas à constituição de uma coleção que 
suscitasse a formação de um museu de arte para abrigar e mostrar o trabalho do artista na 
sua cidade natal, Pelotas/RS. As doações realizadas por Gotuzzo e a coleção/acervo 
resultantes configuram um compartilhamento de seu trabalho, e a fundação do Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) em 1986 propicia a desejada conexão do artista com os 
seus conterrâneos, influenciando a história da arte pelotense.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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Gotuzzo. 
 
 
SOMMAIRE 

Ce document vise à contribuer à la réflexion sur les partages de l'art à travers l'approche des 
dons d'œuvres d'art fait par le peintre Leopoldo Gotuzzo - en 1949, 1955 et 1983 - l'École 
des Beaux-Arts de Pelotas. Ces dons ont été faits à des fins éducatives et visent à 
développer une collection élever la formation d'un musée d'art qui hébergera et présentera le 
travail de l'artiste dans sa ville natale de Pelotas/RS. Les dons faits par Gotuzzo et les actifs 
résultant collecte/configurer un partage de leur travail, et de la fondation du Musée d'Art 
Leopoldo Gotuzzo (MALG) en 1986 fournit la connexion de l'artiste de votre choix à ses 
compatriotes, en influençant l'histoire de l'art Pelotas. 
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Introdução 

O presente trabalho visa contribuir para a reflexão a respeito de compartilhamentos 

na arte por meio da abordagem das doações de obras de arte realizadas pelo pintor 

Leopoldo Gotuzzo com vistas à constituição de uma coleção que suscitasse a 

formação de um museu de arte que abrigasse o seu trabalho na sua cidade natal - 

Pelotas/RS, encarando as doações realizadas pelo artista e a coleção/acervo 

resultantes como um compartilhamento de seu trabalho, e a fundação do Museu de 

Arte Leopoldo Gotuzzo como a desejada conexão do artista com os seus 

conterrâneos.  

Neste caso particular, não se poderá apreender a coleção doada pela compreensão 

do gosto de um proprietário/colecionador, como acontece na maior parte dos casos, 

mas sim pela compreensão da produção de um artista/autor. Por meio da doação 

ele lega a sua cultura/tempo particulares (primeira metade do século XX) a 

posteriores e diferentes tempos. 

É interessante destacar que este compartilhamento não aconteceu por um apelo 

advindo da sociedade que seria beneficiada com o legado, mas aconteceu no 

sentido contrário, veio do lado oposto, foi um apelo do artista, um desejo do autor 

das obras por este compartilhamento. A noção da importância dos bens culturais e 

do valor de um encontro direto com a obra de arte enquanto experiência única e 

enriquecedora, veio do artista e não da comunidade. E um aspecto importante a ser 

levado em conta é a intenção educativa presente no gesto de doação, explicitada 

pelo artista. 

Para tentar compreender como se deu este compartilhamento e as suas 

consequências para a arte pelotense, este trabalho traz dados referentes à 

constituição da Coleção Leopoldo Gotuzzo, origem do acervo do atual Museu de 

Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) que pertence à Universidade Federal de Pelotas, 

situada na cidade de Pelotas/RS/Brasil. Busca mostrar como foi constituída a 

coleção, que fatores e pessoas atuaram para a concretização do espaço 

museológico e que influência estas ações tiveram na arte pelotense. A maneira 

como foi constituído o acervo museológico, por meio de duas doações realizadas 
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pelo artista, uma em vida, quando estava em plena atividade, no ano de 1955, e 

outra por cláusula testamentária, em 1983. Chegou-se a uma coleção que, entre 

móveis, objetos, desenhos e quadros pintados a óleo, compreende mais de 120 

peças. Também deverão ser abordados os caminhos percorridos pelo artista e o sua 

relação de amizade com Marina de Moraes Pires, fundadora da Escola de Belas 

Artes de Pelotas (EBA), no ano de 1949. Busca-se saber quais foram os fatores que 

se encadearam no decorrer do século XX e que levaram o artista a realizar as duas 

importantes doações. Para isso torna-se necessário voltar-se ao início do século XX, 

quando Gotuzzo e Marina frequentaram as aulas do pintor italiano Frederico Trebbi, 

surgindo naquela ocasião uma amizade que se manteve durante suas vidas. Neste 

processo de trazer à tona as informações, é importante destacar a relação do pintor 

com a EBA, que proporcionou a esta instituição receber doações deste artista em 

duas ocasiões, e que conduziu, com o transcorrer dos fatos, à criação do Museu de 

Arte Leopoldo Gotuzzo. 

A constituição da Coleção Leopoldo Gotuzzo 

A Coleção Leopoldo Gotuzzo nasceu com um propósito educativo, com a doação de 

obras do artista para a Escola de Belas Artes de Pelotas. Luciana Renck Reis1, que 

foi aluna da EBA na época em que Gotuzzo quando vinha a Pelotas ministrava 

oficinas para os alunos, testemunha em entrevista (Arquivo do MALG) esta vocação 

educativa da coleção: “o Gotuzzo sempre dizia que nós, para aprendermos, além de 

termos que desenhar, estudar e tudo o mais, tínhamos que ver obras de arte e foi 

por isto que ele fez a doação das obras dele, mandou a primeira coleção para a 

Escola.” Gotuzzo havia tido a oportunidade de viajar, inclusive para o exterior, e de 

ter contato com obras de arte em sua época de estudante, e queria compartilhar 

estas experiências com os seus conterrâneos por meio da sua própria produção. 

Na verdade, a primeira doação do artista para Pelotas ocorreu por meio da sua 

Escola de Belas Artes, e foi realizada já no primeiro ano de funcionamento, 1949. 

Constava de obra única, intitulada “A Espanhola”. Em 1955 o artista realizará a 

doação de que fala Luciana, uma coleção de 16 trabalhos. 



 

115 A COLEÇÃO LEOPOLDO GOTUZZO DO MALG: ARTE COMPARTILHADA 
Carmen Regina Bauer Diniz, Clarice Rego Magalhães / Universidade Federal de Pelotas 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

 
O patrono oferece a obra A Espanhola para a Escola, em meados de 1949.  

Da esquerda para a direita: D. Marina, Leopoldo Gotuzzo, Aldo Locatelli e Heráclito Brusque 
Fonte: Fototeca Memória da Universidade Federal de Pelotas 

 

 

Exemplar da doação de 1955: Estudo de nu, 1955 
Óleo sobre tela, 102 x 66 cm 

Fonte: MALG 
 

Os quadros doados por Gotuzzo ficavam na Escola, e estavam submetidos a más 

condições, pois havia poeira, janelas abertas, incidência de sol. Quando o doador 

vinha a Pelotas, verificava se os quadros estavam em bom estado. Luciana comenta 

(Arquivo do MALG) que os quadros do Gotuzzo não estavam em uma só sala, 

estavam por toda a Escola: “eu tive até o desaforo de armar uma natureza morta 
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com um deles, peguei um quadro do Gotuzzo e botei ali, no meio dos outros 

elementos da composição, e pintei”. A ex-aluna finaliza dizendo que “tinha obras por 

toda a parte lá na Escola, porque era a teoria do Gotuzzo que a gente devia ver, 

observar obras de arte”. Mais tarde, haveria um restauro, e então todos os quadros 

da Escola, não só os do Gotuzzo, ficaram em boas condições. Nas palavras de 

Luciana:  

[..] eu fiquei muito faceira e fui visitar o Gotuzzo no Rio e disse para 
ele: olha, os seus quadros estão perfeitos, maravilhosos. E ele disse: 
onde é que estão? Eu disse, olha, estão na sala de honra da 
Universidade. Ele ficou triste e disse assim: sala de honra não é 
museu.  E então eu disse: pois eu vou lhe prometer que o museu sai! 
Isto a inauguração do Museu, porque a idéia do Museu sempre 
existiu, até existiu oficialmente o Museu de Arte, só que, onde era? 
Que dia?  Qual era o horário? Como é que se via? Ele era teórico. Aí 
eu fui trabalhar e consegui o Museu. Só que, infelizmente, quando se 
inaugurou o Gotuzzo já tinha falecido. (Depoimento oral, Arquivo do 
MALG) 

A Coleção Leopoldo Gotuzzo do Malg também é bastante representativa de seu 

trabalho, pois foi formada pelo próprio autor, constituindo um discurso de Gotuzzo a 

respeito de seu próprio trabalho, como atesta a sua carta da doação (Arquivo do 

MALG): “entregarei à Varig, amanhã, dezesseis quadros, expressando diversos 

períodos de minha carreira artística.” E a sua vontade de ver, na sua cidade natal, 

um museu que guardasse a sua obra na forma de uma Coleção que desse a 

conhecer o seu trabalho é manifestada quando escreve: “é meu desejo que quando 

a Escola de Belas Artes tiver local adequado e meios para se manter, se instale aí 

uma pequena Coleção Gotuzzo, com alguns quadros que possam caracterizar meu 

modesto trabalho” (Carta de Doação, 1955, Arquivo do MALG). 

 Com a posterior doação realizada no ano de 1983, como cumprimento de cláusula 

testamentária, o acervo cresce exponencialmente. São mais de 47 itens que fazem 

com que a Coleção se torne um conjunto realmente significativo da obra do artista 

pelotense. Desta doação constam também móveis e outros objetos, que 

acrescentam informações a respeito do artista e sua obra (por exemplo dá a 

conhecer o tipo de pincéis e as marcas de tinta com que trabalhava). Esta última 

doação foi recebida já pelo Instituto de Letras e Artes (ILA), nome assumido pela 

antiga EBA após ser incorporada à UFPEL em 1973.  
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Exemplar da doação de 1983: Vaso com Rosas, 1971 
Óleo sobre Eucatex, 60 x 47 cm 

Fonte: MALG 
 

Para além do propósito educativo já mencionado, com um sentido mais estrito e 

voltado principalmente aos estudantes de arte, as obras de arte e outros itens, ao 

comporem a Coleção Leopoldo Gotuzzo do MALG devem ser tomadas como 

documentos de uma época, e proporcionam conhecimento a respeito da tradicional 

sociedade pelotense do final do séc. XIX e início do século XX, à qual o artista 

pertencia. Proporciona também aos pelotenses da contemporaneidade um tipo de 

conhecimento precioso, aquele obtido por meio de uma experiência única que é o 

encontro, o contato real com obras de arte. É o passado influindo no presente. 

Bohns (2012) destaca a importância das coleções públicas de arte para a 

historiografia da arte, ao comentar a importância de boa parte da obra de Leopoldo 

Gotuzzo estar no acervo de um Museu, contribuindo assim para o estudo da arte 

brasileira e “lançando luz sobre particularidades que enriquecem as narrativas 

históricas sobre a arte produzida no Brasil entre o final do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX”. Sendo uma coleção pública, integra o campo artístico da 

cidade, como parte do contexto artístico local, enriquecendo, também, a produção 

artística realizada na cidade. 
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A origem do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo 

O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) foi fundado em 07 de novembro de 

1986 e teve como principal articuladora a professora do Instituto de Letras e Artes 

(ILA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Luciana de Araújo Renck Reis. 

Quando em 1973 a UFPEL, fundada em 1969, incorporou a EBA, tornou-se 

detentora do patrimônio composto pelas obras de Gotuzzo advindas da doação feita 

pelo pintor. Alguns anos mais tarde, a UFPel criou um sala de honra para abrigar 

algumas das telas desta coleção, tendo o restante do acervo ficado sob os cuidados 

do Instituto de Letras e Artes.  

Luciana Reis sonhava com a constituição de um museu, porém a sua concretização 

significava muito trabalho e busca de soluções para os elevados custos, principalmente 

das restaurações das pinturas, uma vez que a coleção de 16 quadros da primeira 

doação esteve durante muito tempo nas paredes da EBA sem receber os cuidados 

necessários para sua preservação. No passo a passo de sua luta, ela conseguiu que no 

ano de 1982 fosse instalado um atelier provisório de conservação e restauro de obras 

que pertenciam à UFPel, inclusive obras de Gotuzzo, sob sua supervisão e da 

professora Yedda Machado Luz. Este trabalho foi orientado pela museóloga e 

restauradora Elza Maria Loureiro de Souza que se deslocou do Rio de Janeiro para 

Pelotas, para atuar junto ao atelier, onde permaneceu por um período de sessenta dias. 

Deste espaço de conservação e restauro saíram inúmeras telas restauradas, entre elas 

obras da coleção Gotuzzo, que fizeram parte de uma exposição realizada dois anos 

mais tarde. Foi um evento que reforçou vontades e sonhos de montar um Museu de 

Arte da UFPel, tendo como base as obras de Gotuzzo.  

A sucessão de fatos favoráveis à criação do MALG foram repassadas por Luciana 

Reis ao artista que, entusiasmado, prometeu fazer uma segunda doação que 

englobaria quase a totalidade de obras que estavam em seu poder. Esta promessa 

concretizou-se em 1983, por ocasião do seu falecimento. Esta doação, contida em 

cláusula testamentária, serviu para consolidar a coleção de obras de Leopoldo 

Gotuzzo. A coleção estava montada, faltava vencer a última batalha que era a 

criação do MALG, que se tornou realidade em 1986. 
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Para fazer levantamentos de obras e do estado em que se encontravam, foi 

necessário arregaçar as mangas e trabalhar. Vemos então o grande mérito desta 

professora que transformou seu sonho e de muitas outras pessoas em realidade. 

Graças a ela e a sua tenacidade que o MALG surgiu e hoje está instalado como um 

museu universitário, com a incumbência de resguardar, investigar e divulgar o seu 

acervo na comunidade onde está inserido e também para outras comunidades 

nacionais e estrangeiras. Um Museu que mantém intercâmbio com outras 

instituições museológicas, promovendo exposições de arte e sendo palco de 

seminários, jornadas, assim como de pesquisas em torno das artes visuais, gerando 

ações educativas e interagindo com as redes de ensino públicas e particulares, e a 

sociedade de modo geral.  

As doações e a Escola de Belas Artes de Pelotas  

Ao se investigar os caminhos que conduziram à formação de uma coleção que, 

posteriormente, serviu de justificativa para a criação do MALG, torna-se clara a 

necessidade de voltarmos ao início do século XX, quando Gotuzzo deu os primeiros 

passos de seu aprendizado artístico. Ao se tentar analisar a genética deste Museu, 

que é representativo devido à coleção de obras que possui, não há como se furtar a 

voltar ao passado e reproduzir alguns passos deste artista: seus aprendizados, suas 

ações, suas amizades, suas interações com sua cidade natal, que resultaram nas 

doações de obras já citadas. 

As relações de Marina de Moraes Pires e Leopoldo Gotuzzo tiveram início em 

princípios do século XX, quando ambos frequentaram o curso particular do pintor 

italiano Frederico Trebbi, que chegara a Pelotas por volta de 1870, ali se 

estabelecendo e criando um curso particular para o ensino da pintura. Ali eles 

iniciaram uma amizade que se manteve por grande parte do século XX.  

Foi a conselho de Trebbi que Gotuzzo partiu para estudar na Europa em 1909, 

inicialmente com Joseph Nöel em Roma, indo depois para Madri. No ano de 1918 foi 

para Paris, ano em que decidiu voltar para o Brasil. Em sua volta desembarcou em 

Montevidéu, chegando a Pelotas em novembro deste mesmo ano. Em 1919, 
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realizou em Pelotas sua primeira exposição individual no salão da Biblioteca Pública 

pelotense. No mesmo ano expôs em Porto Alegre/RS e Rio de Janeiro.  

Iniciou suas participações em salões no Brasil no ano de 1915, quando enviou a 

obra “Mulher de vestido preto” para o Salão Nacional do Rio de Janeiro. Também 

enviou para este mesmo Salão, no ano de 1916, a obra “Repouso”, ocasião em que 

recebeu medalha de bronze, e no ano de 1917, pequena Medalha de Prata, com a 

obra “Estudo de Figura”. Todas essas obras foram realizadas e enviadas da Europa. 

Na sua volta ao Brasil recebeu a Grande Medalha de Prata no Salão de Belas Artes 

do Rio de Janeiro com “Estudo de Nu”. Também neste ano participou como “hors –

concours” no Salão Nacional do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes recebeu outros 

prêmios de salões, como no ano de 1922, quando recebeu medalha de ouro no 

Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro com a obra “Retrato de Criança”. 

Recebeu muitos outros prêmios no decorrer dos anos. Participava de salões, 

realizava exposições no Rio de Janeiro, e também em Pelotas, sua cidade natal, 

assim como em Porto Alegre/RS e outras localidades.  

Na sua volta para o Brasil radicou-se na cidade do Rio de Janeiro em plena Belle 

Époque brasileira (1889/1922), onde montou atelier, pintando marinhas, paisagens, 

figuras, retratos. Em 1927, voltou à Europa, fixando-se em Portugal. Nos anos de 1928 

e 1929 participou de exposições em Lisboa. Neste último ano viajou para Paris, 

pintando na região da Bretanha. No final deste mesmo ano retornou ao Brasil, trazendo 

consigo muitas obras realizadas em Portugal e França. No decorrer dos anos continuou 

a participar de salões no Rio de Janeiro, São Paulo, e em outras localidades, sendo 

premiado em diversas ocasiões. Na verdade, enumerar seus feitos, seus títulos 

recebidos ocuparia muito espaço deste artigo. O que é importante destacar é que, 

embora fosse um pintor e desenhista de sucesso, com profícuas atividades no Rio de 

Janeiro, Gotuzzo nunca deixou de estar presente com suas exposições em sua cidade 

natal. Em 1933, quando há pouco voltara da Europa, realizou uma exposição em 

Pelotas. Nas suas idas e vindas, entre Rio de Janeiro e Pelotas, visitava e convivia com 

amigos e amigas de sua cidade natal. Sua amizade com Marina de Moraes Pires, 

fundadora da Escola de Belas Artes de Pelotas (EBA), se manteve sempre viva, e 

quando esta Escola foi fundada, em 1949, Gotuzzo foi escolhido como seu patrono. 
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Esta interação de amizade, com seu componente artístico fez com que Gotuzzo, 

sempre que vinha a Pelotas, visitasse a EBA e, às vezes, também desenhasse, 

mostrando a um público de alunos/as e professores/as as habilidades que o haviam 

consagrado nos salões e exposições dos quais participara. Foi a forte amizade com 

Marina Pires e o fato de ser patrono da Escola que o levaram em 1955 a fazer a 

primeira doação de obras que fazem parte da coleção Gotuzzo do MALG. Sua profunda 

ligação com Pelotas, com a EBA, com Marina de Moraes Pires, fez com que ele 

deixasse um segundo legado de suas obras, entregues após sua morte, ocorrida aos 

96 anos de idade, em 1983. Assim foi constituída a Coleção Gotuzzo, que forma parte 

do acervo do museu que leva o seu nome. 

Considerações finais 

Buscando compreender a formação e o discurso da “Coleção Leopoldo Gotuzzo”, 

que compartilha a obra do artista pelotense com a comunidade por meio do MALG, 

há que considerar que não se trata de apreender uma coleção pela compreensão do 

gosto de um proprietário/colecionador, como acontece na maior parte dos casos, 

mas de um artista/autor. Por meio da doação ele lega a sua cultura/tempo 

particulares (primeira metade do século XX) a posteriores e diferentes tempos. 

É interessante o fato de que este compartilhamento não aconteceu por um apelo 

vindo da sociedade que foi beneficiada com este legado, mas aconteceu no sentido 

contrário, veio do lado oposto, foi um apelo do artista, um desejo do autor por este 

compartilhamento. A valorização dos bens culturais, a noção do valor de um 

encontro direto com a obra de arte enquanto experiência única e enriquecedora, veio 

do artista e não da comunidade. 

Sem dúvida o fato de existir um museu que abrigue esta coleção e porte o nome do 

autor terá o efeito de valorizar a obra do artista, sendo este mais um efeito do 

compartilhamento. Resulta ser bom para todos os envolvidos – o compartilhamento 

potencializa benefícios. E agora inclusive este compartilhamento será 

exponencialmente estendido com a disponibilização, pelo MALG, do acervo 

(iconográfico e documental) na internet. 



 

122 A COLEÇÃO LEOPOLDO GOTUZZO DO MALG: ARTE COMPARTILHADA 
Carmen Regina Bauer Diniz, Clarice Rego Magalhães / Universidade Federal de Pelotas 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

O estudo da Coleção Leopoldo Gotuzzo, e o conhecimento a respeito do autor das 

obras e dos motivos das doações realizadas por ele para a Escola de Belas Artes de 

Pelotas – que deram origem à coleção –, nos mostra um artista pelotense 

apaixonado por sua terra natal desejando com ela compartilhar o seu trabalho. 

Mostra também que a formação da coleção foi o impulso para a fundação do Museu 

de Arte Leopoldo Gotuzzo, e que esta coleção nasce em uma instituição particular, a 

EBA, passando a ser pública posteriormente, com a federalização da Escola. 

O compartilhamento das obras de Gotuzzo por meio da Coleção Leopoldo Gotuzzo 

do MALG conecta a comunidade – especialmente a pelotense – a uma produção 

importante, a de um artista pelotense nascido no final do século XIX e consagrado 

em nível nacional. Esta Coleção faz parte da História da Arte pelotense, contribui 

para a formação do gosto da comunidade, constitui documento para a historiografia 

das artes, e representa peculiaridades e singularidades desta história que não 

podem deixar de ser consideradas pelos profissionais da área das artes visuais, 

tanto os que trabalham no campo teórico quanto os que estão produzindo suas 

obras. Ao compor o campo artístico da cidade, como parte do contexto artístico 

local, a coleção influencia e enriquece este mesmo campo. 

 

 

                                                             
Notas 
1
 Luciana de Araujo Renck Reis foi aluna da Escola de Belas Artes, e posteriormente professora desta mesma 

instituição. Foi Luciana quem conseguiu, com seu esforço e dedicação, que fosse fundado o Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo, para abrigar a coleção de obras doadas à EBA pelo artista pelotense. 
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