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RESUMO 

Uma das mais importantes coleções públicas de arte no Rio Grande do Sul, a Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS teve seu acervo constituído, 
majoritariamente, ao longo das décadas de 1940–1950. Nesse período, o antigo Instituto de 
Belas Artes promoveu seus mais importantes salões, eventos que proporcionaram não 
apenas a ampliação de seu acervo, com a presença de obras de artistas reconhecidos no 
circuito nacional, mas funcionaram como base para curiosas relações políticas e 
institucionais. O presente artigo discorre sobre essa tessitura, enfatizando a atuação e a 
liderança de Tasso Corrêa (1901–1977), diretor do IBA–RS entre 1936 e 1958. 
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ABSTRACT 
One of the most important public art collections in Rio Grande do Sul, the Barão de Santo 
Ângelo art gallery of the UFRGS Art Institute, made up its collection mostly over the decades 
1940–1950. During this period, the formerly called Institute of Fine Arts promoted its major 
art galleries, which lead not only to the growth of its collection, thanks to the presence of 
works of recognized artists, but also worked as a basis for interesting political and 
institutional relations. This article discusses this context, emphasizing the role and the 
leadership of Tasso Corrêa (1901–1977), the director of IBA–RS between 1936 and 1958. 
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Marcada por um viés simbolista, a pintura representa uma caravela em meio ao mar 

revolto. As velas estão estufadas e muitos pássaros rondam a embarcação, 

sugerindo proximidade com o litoral. No lado superior esquerdo, manchas 

imprecisas formam o vulto de um indígena, talvez um cacique, que, tal como uma 

aparição, contempla com olhar pesaroso a chegada da nau a seu território. 

 

Alegoria do encontro entre as culturas portuguesa e indígena, Costas do Brasil 

(1947), de Helios Seelinger (1878–1965), recebeu, em 1956, o Prêmio de Honra 

Instituto de Belas Artes, durante o VII Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul. 

Um ano antes, no VI Salão organizado pela escola, Armando Vianna (1897–1992) 

recebeu a mesma distinção por sua Natureza exuberante (1952). Se a primeira obra 

parece deslocada no tempo, pela temática e tratamento, a segunda revela-se uma 

paisagem sem maiores ambições. Laureadas, as duas pinturas passaram a integrar 

o Acervo Artístico da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do IBA–RS, hoje Instituto 

de Artes da UFRGS. O curioso é que, ainda em 1955, ao lado da tradicional 

composição de Armando Vianna, estava, entre as obras condecoradas, Interior 

(1955), de Arcangelo Ianelli (1922–2009), na qual o artista representou o seu ateliê, 

em São Paulo, com a filha Katia sentada junto à mesa de desenho. Em 1956, o 

mesmo Ianelli faria o contraponto a Seelinger, desta vez com Marinha (1955). 

Helios Seelinger (1878–1965) 
Costas do Brasil, 1947 

Óleo sobre tela, 70 x 67 cm 
PBSA, IA/UFRGS, Porto Alegre (RS) 

Armando Vianna (1897–1992) 
Natureza exuberante, 1952 

Óleo sobre tela, 92 x 118 cm 
PBSA, IA/UFRGS, Porto Alegre (RS) 
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Embora figurativas, as duas pinturas já apontam o início da fase geométrica de 

Ianelli, plenamente conquistada na década seguinte. Observando as quatro imagens 

e suas patentes diferenças, como compreender os critérios de premiação? Em 

grande parte, eles só são assimiláveis a partir da informação fornecida e também 

estampada, com destaque, nas páginas iniciais dos catálogos dos respectivos 

eventos: “O Prêmio Instituto de Belas Artes é competência privativa do Presidente 

do Salão”. No caso, Tasso Corrêa (1901–1977), então diretor do IBA–RS. 

   

Num primeiro momento, as premiações de Vianna e Seelinger podem parecer a 

expressão do gosto pessoal de Tasso Corrêa; todavia, a observação da história e de 

documentos do Instituto de Artes sugere que, naquele ato, manifestava-se a gratidão 

a dois parceiros da entidade. Não apenas isso: a gratidão a todo um grupo de 

artistas que ajudou o IBA–RS a sobreviver e a conquistar a condição que então 

desfrutava, como uma das mais importantes e respeitadas instituições de ensino de 

artes visuais no Brasil. 

 

Arcangelo Ianelli (1922–2009) 
Marinha, 1955 

Óleo sobre tela, 72 x 59 cm 
PBSA, IA/UFRGS, Porto Alegre (RS) 

Arcangelo Ianelli (1922–2009) 
Interior, 1955 

Óleo sobre tela, 72 x 59 cm 
PBSA, IA/UFRGS, Porto Alegre (RS) 
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O IBA–RS e seu emblemático diretor, Tasso Corrêa 

O Instituto Livre de Belas Artes do Rio Grande do Sul foi criado em 22 de abril de 

1908, primeiro com o Conservatório de Música e, a partir de 1910, com a Escola de 

Belas Artes, que oferecia o Curso de Desenho.1 Iniciativa de uma elite política e 

intelectual, o IBA–RS instaurou, em novembro de 1934, ao lado de outras cinco 

instituições, a UPA, Universidade de Porto Alegre, que, em 1947, passaria a se 

chamar URGS, Universidade do Rio Grande do Sul e, desde 1950, federalizada, 

UFRGS.2 Apesar desse papel central na história do ensino superior no Estado, as 

artes foram expurgadas da UPA em 5 de janeiro de 1939. Ao todo, foram seis 

desanexações, decorrentes de diversas conjunturas3, que, ao contrário do que se 

possa imaginar, não fragilizaram, mas fortaleceram a área. Enfrentando várias 

contendas, o Instituto só seria efetivamente integrado à Universidade em 1962. 

Foram 23 anos, portanto, em que precisou lutar pela sua manutenção e 

reconhecimento. Quem assumiu esse projeto foi Tasso Bolívar Dias Corrêa, diretor 

da entidade ao longo de 22 anos. 

Tasso Corrêa era pianista formado em 1921 pelo Instituto Nacional de Música, no 

Rio de Janeiro. Naquele ano, além do diploma, recebeu da instituição duas 

Medalhas de Ouro, sendo uma correspondente ao Prêmio Alberto Nepomuceno. 

Também iniciou, na Capital Federal, o Curso de Direito, que viria a concluir em 1933, 

em Porto Alegre, sob os olhares do Desembargador Manoel André da Rocha (1860–

1942), primeiro Reitor da UPA. Exibia, assim, nas palavras de Círio Simon, uma 

“iniciação para a burocracia” (SIMON, 2003, p. 291). Na época, já era professor de 

piano junto ao Conservatório de Música, atividade que exercia desde 1922. Em 

outubro de 1933, discursando como paraninfo, atacou publicamente a Comissão 

Central, que administrava o Instituto, dizendo, no discurso que publicaria em 26 de 

outubro, no jornal Diário de Notícias: 

[...] O Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul é uma instituição 
dirigida por médicos, advogados, engenheiros, comerciantes etc. Daí 
se verifica que o Instituto, sendo uma organização destinada à difusão 
do ensino artístico no Rio Grande do Sul, é orientada por cavalheiros 
de alta distinção, mas que, infelizmente, na sua grande maioria, nada 
entende de arte. Para demonstrar o absurdo de nossa organização 
administrativa, lembraria o seguinte: uma Faculdade de Medicina 
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dirigida por uma comissão de músicos, pintores, escultores... A sua 
situação deveria ser idêntica a do Instituto de Artes.  

O fato lhe rendeu a demissão, revogada a partir de abaixo-assinado de 102 

estudantes. Tasso sai do embate fortalecido e, em 1936, tendo o ex-professor 

Manoel André da Rocha à frente do Reitorado da UPA, é designado diretor do 

Instituto. 

Quando Tasso Corrêa foi nomeado, concentrou os poderes dos dois 
diretores das duas unidades autônomas (Conservatório de Música e 
Escola de Belas Artes), além daquelas inerentes às funções e 
competências do presidente e vice da diretoria. Instaurou dois 
Conselhos Técnicos e Administrativos (CTA), sobre os quais se 
apoiava a sua função executiva hipertrofiada ao modelo do Estado 
Novo. [...] Tasso redesenhou o campo das Artes Plásticas do Instituto, 
numa lógica capaz de responder a um mundo que se estava 
transformando pela industrialização e pelas consequências que essa 
nova infra-estrutura estava provocando na cultura e na arte. (SIMON, 
2003, 218–219; 220–221) 

Tasso Corrêa evidenciaria a sua ação no Instituto de Artes por meio do Curso de 

Artes Plásticas, criado no mesmo ano de sua posse como diretor, em 1936, em 

substituição ao antigo modelo da Escola de Artes. Foi para esse Curso que ele 

contratou profissionais que poderiam garantir a efetiva visibilidade social ao Instituto, 

e cujas obras a comunidade conhecia e respeitava (SIMON, 2003). Se, na primeira 

fase da Escola de Belas Artes, havia tão somente dois professores, Libindo Ferrás 

(1877–1951) e o tcheco Francis Pelichek (1896–1937), a partir de 1936 o diretor 

empreende uma mudança significativa: naquele mesmo ano, contrata seu irmão, 

Ernani Dias Corrêa (1900–1982), que teria papel fulcral na criação, em 1939, do 

Curso de Arquitetura (primeiramente como curso técnico), e o italiano Angelo Guido 

(1893–1969), para as disciplinas de História da Arte. Em 1937, com o falecimento de 

Pelichek, chama João Fahrion (1898–1970) para ministrar Desenho de Modelo Vivo; 

e, em 1938, são contratados os espanhois Fernando Corona (1895–1979), para as 

disciplinas de Modelagem e Escultura; Benito Castañeda (1885–1955) e Luiz 

Maristany de Trias (1885–1964), para as disciplinas de Pintura de Paisagem; e o 

alemão José Lutzenberger (1882–1951), para Desenho Geométrico e de 

Perspectiva. Observa-se, rápida e unicamente a partir desses dados, a presença 

maciça de profissionais estrangeiros vivendo e trabalhando em Porto Alegre 
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naqueles idos. No caso do IBA–RS, havia um núcleo italiano, um espanhol e um 

teuto. Esses artistas trouxeram consigo um aporte único, ao apresentarem aspectos 

de suas vivências em outros centros. Fahrion, por exemplo, embora nascido no 

Brasil, fez sua formação na Alemanha, no início dos anos 1920; Castañeda, antes 

de se fixar no Rio Grande do Sul, percorreu a Espanha e a Argentina; Corona e 

Lutzenberger vinham de uma rica experiência com arquitetura e decoração de 

fachadas, o primeiro na Espanha, o segundo na Alemanha. Os professores, 

portanto, incorporaram múltiplos saberes, fazendo do Instituto um centro dinâmico, 

que chegou ao final dos anos 1950 concentrando as discussões e decisões sobre o 

estado da visualidade no Rio Grande do Sul (PIETA, 1988). 

Desde o início, houve um esforço por parte de Corrêa para aproximar o Corpo 

Docente que ele angariara ao centro cultural da época, o Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, foi fundamental o seu período formativo na Capital Federal, entre o final dos 

anos 1910 e o início da década de 1920, quando conheceu diversos intelectuais, 

musicistas e artistas plásticos, muitos deles a frente de importantes instituições. Em 

julho de 1938, foram esses velhos amigos que saudaram a “Caravana Artística do 

IBA”, formada por estudantes e pelos professores Angelo Guido, Fernando Corona, 

João Fahrion, Aurora Eboli (do Curso de Música), além de Tasso Corrêa. Afora as 

igrejas, monumentos e exemplares do patrimônio histórico, arquitetônico e artístico, 

eles visitaram o Instituto Nacional de Música, a Escola Nacional de Belas Artes 

(ENBA) e o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), criado em 19 de janeiro de 

1937 e que, quando da presença do grupo, nem sequer havia sido inaugurado.4 

No MNBA, foram recebidos pelo seu primeiro diretor, Osvaldo Teixeira (1905–1975), 

à frente do cargo até 1961 e que também presidiu, por nove anos consecutivos, 

nomeado por Getúlio Vargas (1882–1954), o Salão Nacional de Belas Artes, o maior 

e mais significativo do País. Teixeira falou sobre a organização do museu e 

apresentou os destaques do acervo, centrado, como é sua característica até os dias 

atuais, na produção oriunda da Academia Imperial de Belas Artes, seus mestres e 

egressos.5 Crítico feroz das tendências modernistas, costumava atacar a arte 

moderna, afirmando que a mesma era refúgio dos que não sabiam desenhar ou 

pintar, e dos críticos que não sabiam ver ou escrever. Sua opinião acerca do ensino 
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de arte igualmente era ortodoxa: só o modelo tradicional poderia dotar o artista da 

técnica necessária para o seu ofício.6 Num momento, portanto, de rupturas, 

questionamentos e de acirrada luta pelo poder simbólico, a “Caravana Artística do 

IBA” filiou-se ao estabelecido, ao institucional. Seria improvável, na verdade, algo 

distinto. Afinal, o Projeto Pedagógico adotado em Porto Alegre reverberava o cânone 

da ENBA. 

Osvaldo Teixeira, como outros personagens do circuito artístico carioca, assumiria 

papel de destaque na [1] luta do IBA–RS para assegurar sua própria permanência, 

após o expurgo impetrado pela UPA, em 1939, bem como na [2] divulgação e 

incentivo aos Salões de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Organizados em sete 

edições, entre 1939 e 19567, esses eventos aqueciam o circuito artístico local e 

eram o principal meio de incrementar o acervo da Pinacoteca Barão de Santo 

Ângelo. 

Os Salões de Belas Artes do IBA–RS 

Os dois primeiros salões (1939 e 1940)8 conseguiram atrair a Porto Alegre obras de 

profissionais reconhecidos. Nesse processo, as relações cultivadas por Tasso 

Corrêa foram fundamentais. Ele era amigo do pintor Manoel Ferreira de Castro Filho 

(1901–?), que, em 1939, estava à frente da Sociedade Brasileira de Belas Artes 

(SBBA)9, a qual Tasso seria incluído em novembro de 1940, como Sócio 

Honorário.10 O mesmo Castro Filho mantinha no jornal carioca Correio da Noite uma 

coluna intitulada Bellas Artes, na qual, ao longo de várias edições, encontramos 

referências elogiosas e ampla divulgação das atividades desenvolvidas pelo IBA–

RS. Relatando sua visita ao I Salão, por exemplo, Castro Filho escreveu: 

[...] O primeiro certame oficial de arte da linda terra gaúcha é 
realmente um grande salão. Nada fica a dever ao Salão Nacional. 
Nada pouparam os seus organizadores para torná-lo assim, como é, 
grande, selecionado, harmonioso. A começar pelo recinto onde o 
localizaram, tudo o mais é assim, próprio e racional. A “Domus Itálica”, 
sede da antiga Sociedade Italiana, está situada magnificamente. [...] A 
imprensa diariamente a estimular o público, uma propaganda 
inteligentemente dirigida por Tasso Corrêa e Angelo Guido, depois, a 
solidariedade dos homens de Estado, veio coroar o esforço inaudito. 
E, no dia da inauguração, sem que lhe faltasse a presença de um só 
jornalista, de um só intelectual, das mais altas autoridades, a “Domus 
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Itálica” viu passar sob as suas arcadas mais de 5.000 visitantes! Cinco 
mil! É uma cifra espantosa para uma exposição de belas artes; não 
assombra, porém, aos que conhecem a cultura gaúcha. Este salão era 
necessário. Essa cultura o exigia. [...] Parece não haver em Porto 
Alegre uma só pessoa que não saiba onde fica o Salão e a capital tem 
aproxiadamente 600.000 habitantes.11 

Em outra coluna de Castro Filho dedicada ao evento, o destaque, em texto e 

imagem, é para o momento em que Tasso Corrêa confere à pintura Passeio matinal 

(1939)12, de Manoel Santiago (1897–1987), o Prêmio Instituto de Belas Artes.13 A 

obra de Santiago, assim como A écharpe rosa, de Leopoldo Gotuzzo (1887–1883), 

também aparecem com notoriedade na revista Ilustração Brasileira, que comenta: 

Despertando quase tanto interesse quanto o “Salão Nacional de Belas 
Artes”, realizou-se em Porto Alegre o “Primeiro Salão de Artes do Rio 
Grande do Sul”, a que compareceram, além dos artistas daquele 
Estado, os nomes mais em evidência da pintura nacional. [...]14 

Na influente O Malho, uma página farta em registros fotográficos saúda o evento na 

Domus Itálica: Vista parcial da exposição, que constitui êxito sem precedentes. Ou, 

sob outra imagem: Flagrante da visita do prefeito de Porto Alegre, Dr. Loureiro da 

Silva, ao “Salão” ali realizado recentemente, ao qual compareceram os melhores 

artistas do País.15  

Castro Filho, parceiro e apoiador inconteste, seria convidado a presidir o Júri do II 

Salão de Belas Artes, inaugurado em novembro de 1940, no Armazém A1 do Cais 

do Porto. Textos de sua lavra, publicados tanto na revista Rotary Brasileiro16, quanto 

na coluna Bellas Artes, prestigiam a iniciativa do diretor e dos professores da 

instituição, consolidando uma imagem de abrangência cada vez mais nacional do 

IBA–RS e de suas atividades. 

Porto Alegre já se firmou como um dos principais centros de arte do 
país. Nada lhe falta para isso. Ali se encontram artistas de grande 
mérito, organizadores perfeitos das mais sérias manifestações de arte 
e de cultura, público amante das manifestações do espírito, apoio 
incondicional das autoridades e da imprensa. E tudo isso, se 
procurarmos a origem, vamos encontrá-la no trabalho admirável que 
vem realizando, sem desfalecimento, esse verdadeiro ninho de 
professores notáveis – o Instituto de Belas Artes de Porto Alegre. Foi o 
seu diretor, um moço a que não faltam os atributos de uma grande 
tenacidade, aliados à sólida cultura – o professor Tasso Corrêa – 
quem, amparado na coesão absoluta do corpo docente do 
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estabelecimento onde pontificam: João Fahrion, Maristany de Trias, 
Ernani Corrêa, pode realizar o I Salão do Rio Grande o Sul. Constitui, 
esse certame, um dos motivos principais no movimento artístico de 
1939. [...]17 

Em dezembro de 1940, nova reportagem em publicação carioca saudava o evento 

sulino, anunciando: “[...] A Sociedade Brasileira de Belas Artes enviou para este 

certame quase 300 trabalhos de arte, referentes a 80 e poucos artistas [...], sendo 

premiados 51 desses concorrentes, todos pertencentes ao quadro social da 

S.B.B.A.”.18 A mesma entidade, em parceria com Osvaldo Teixeira, organizaria, em 

29 de abril de 1941, no Club Ginastico Portuguez, no Rio de Janeiro, um banquete 

em homenagem a Tasso Corrêa. Na ocasião, o diretor apresentou uma síntese do 

movimento artístico no Rio Grande do Sul, abrindo o seu discurso numa referência 

ao “[...] autor dos Faunos, das Caravelas e das Macacadas”: Helios Seelinger 

(1878–1965), “[...] ligado ao Rio Grande por laços de amizade e por trabalhos lá 

realizados”.19  

Em nota no Correio da Noite, generosa fotografia registra convidados ilustres, 

enquanto que, no texto, Castro Filho faz questão de mencionar dezenas de 

presentes, dentre os quais Augusto Bracet (1881–1960), diretor da ENBA, Quirino 

Campofiorito (1902–1993), Dimitri Ismailovitch (1892–1976), Pedro Bruno (1888–

1949), Manoel Constantino (1899–1976), Manoel Madruga (1872–1951), Armando 

Martins Vianna (1897–1991), o pelotense Leopoldo Gotuzzo e, claro, o já citado 

Seelinger... Com exceção de Bracet, todos haviam sido agraciados nas duas 

primeiras edições do Salão de Porto Alegre. 

Seis meses depois, em outubro de 1941, novamente Castro Filho e a SBBA 

organizariam uma “exposição de arte rio-grandense”, na Associação Cristã de 

Moços, no Rio de Janeiro.20 Estamos diante, portanto, de um círculo que se 

autolegitima e sustenta.21 

O capital social e simbólico dos artistas fluminenses seria conclamado em dezembro 

de 1941, por meio da coluna Bellas Artes22, e se tornaria palpável em março de 

1942, quando o IBA–RS organizou a “Grande Exposição de Belas Artes em 

benefício da construção do novo edifício do Instituto de Belas Artes do Rio Grande 
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do Sul, com a apresentação de trabalhos dos maiores artistas brasileiros”. Obras de 

160 artistas, dentre os quais Carlos Oswald (1882–1971), Guido Viaro (1897–1971), 

Georgina de Albuquerque (1885–1962), Iberê Camargo (1914–1994), Theodoro de 

Bona (1904–1990) e Osvaldo Teixeira, além de nomes do cenário local, foram 

apreciadas e comercializadas, rendendo 34.000$000. A edificação de uma nova 

sede era condição imposta pelo Governo Federal para que a instituição pudesse dar 

continuidade aos seus trabalhos, fornecendo diplomas aos formados.23 Na Sessão 

da Congregação de 23 de agosto de 1940, era aprovada a “Campanha Pró-

Construção do Novo Edifício”, para a qual foi produzido material impresso, 

apresentando sumariamente a história do IBA–RS, destacando a importância 

daquele momento e convidando a comunidade, de estudantes a empresários, a 

colaborar pecuniariamente, em várias categorias. Eram os “legionários do Instituto”. 

Tasso Corrêa, em entrevista ao jornal carioca Diário da Manhã, de 15 de agosto de 

1942, assim definia o empreendimento: 

[...] Esse edifício é uma obra de gaúchos amantes da sua terra para 
gozo do povo, coadjuvados por brasileiros de outros estados 
dedicados ao Rio Grande do Sul. Resulta da aplicação dos recursos 
do Instituto – venda da sua velha sede, empréstimo de 400 contos de 
réis na Caixa Econômica, com garantia do seu patrimônio – da doação 
de 500 e muitos contos por uma legião de abnegados sul-rio-
grandenses, cujos nomes devem ser escritos com letra de ouro nas 
páginas da nossa arte, e do amparo dado por numerosos artistas 
plásticos brasileiros que ofertam trabalhos para, com o produto de sua 
venda – que já sobe a vários contos de réis – ser aumentado o fundo 
financeiro; esses companheiros de ideias serão perenemente 
lembrados no próprio edifício. A cerca de mil e trezentos contos 
ascende o custo do edifício – construção e aparelhamento. (In: 
SIMON, 2003, p. 435–436) 

Em 23 de setembro de 1942, outra exposição filantrópica era inaugurada. E, cinco 

meses depois, em fevereiro de 1943, na Casa das Molduras, acontecia uma terceira 

mostra. Segundo nota publicada no Correio do Povo, havia mais de 60 trabalhos, 

assinados por “[...] alguns dos maiores artistas do País, estando por isso mesmo 

fadada a alcançar grande sucesso”.24  

Os nomes dos benfeitores foram lembrados um ano depois, quando da inauguração 

do edifício e da realização do III Salão de Belas Artes, em 1º de julho de 1943, já nas 

galerias do IBA–RS. Neste evento, diferentemente dos anteriores, não houve 
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premiações em dinheiro.25 Flavio Krawczyk, em sua Dissertação de Mestrado, 

sugere dois motivos para o fato: [1] os artistas poderiam ter aberto mão de receber 

os prêmios em prol do novo prédio, ou [2] tratava-se de uma decisão dos próprios 

organizadores do Salão. Com isso, naquele histórico ano, não houve a incorporação 

de nenhuma obra ao Acervo (KRAWCZYK, 1997). 

Tanto no catálogo do III Salão, como no documento produzido para assinalar a data, 

além da reprodução dos comoventes discursos de Tasso Corrêa e Fernando 

Corona, encontramos um rico material iconográfico que nos permite observar o 

arranjo das obras, que não ficavam em uma Reserva Técnica, mas distribuídas pelo 

“foyer”26, sala dos professores, secretaria e direção, e mesmo em salas de aula. 

Onze anos mais tarde, em 1954, o Instituto produzia material impresso intitulado 

Coleção de Obras de Arte – Catálogo Provisório, que informava acerca da 

disposição das 101 obras em cada espaço. Nesse folheto observamos, por exemplo, 

a lista de trabalhos na “sala 1” (hoje pinacoteca), na biblioteca, e assim por diante.27 

Entre os artistas listados, [1] Pedro Weingärtner (1853–1929), Leopoldo Gotuzzo e 

Libindo Ferrás, gaúchos que gozavam de grande prestígio nacional; [2] passando 

pelos então professores do IBA: João Fahrion, Angelo Guido, Maristany de Trias, 

Benito Castañeda, Ado Malagoli (1906–1994), Alice Soares (1917–2005) e Christina 

Balbão (1917–2007); [3] e chegando a nomes como Eugênio Latour (1874–1942), 

Helios Seelinger, Henrique Cavalleiro (1892–1975), Theodoro de Bona, Oswaldo 

Teixeira e Ismailovitch.  

A maioria dessas obras ingressou na PBSA por meio dos salões, mas há várias que 

foram doadas em gesto de amizade ou, ainda, visando as campanhas de 

arrecadação de fundos para a nova sede. Em termos formais, elas permitem 

observar que a coleção buscava se adequar ao que era referendado pelas 

instâncias legitimadoras do período, notadamente o MNBA e o Salão Nacional. Com 

isso, embora algumas obras evidenciem impulsos modernizantes, prevelace o veio 

tradicional. 

Em dezembro de 1953, acontece o IV Salão do IBA–RS, comemorativo às 

ampliações do edifício do Instituto de Belas Artes.28 Oito obras foram incorporadas 
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ao acervo, todas comprometidas com o figurativismo. Em 1954, novo Salão, mesma 

tendência e seis obras agregadas, entre as quais o vaso cerâmico Sete Destinos, de 

Hilda Goltz (1908–2009), que, assim como o bronze Adeus, de Humberto Cozzo 

(1900–1981), na Pinacoteca desde o ano anterior, apresentava certas estilizações, 

mas nada que amofinasse o gosto vigente. No jornal A Hora, inflamado texto sobre o 

evento avaliava, em letras garrafais: “Não houve a preocupação de selecionar 

tendências artísticas. Ao lado do ACADÊMICO, vimos o mais ousado 

MODERNISTA”.29 O “mais ousado modernista”, é evidente, não passava de uma 

hipérbole. 

Uma sinalização de mudança se verifica em 1955, durante o VI Salão. Arcangelo 

Ianelli é agraciado com a pintura Interior (1955), comentada no início deste texto. 

Há, também, a incorporação de três xilogravuras de Glênio Bianchetti (1928–2014), 

conhecidas pelas cenas representadas: Pilão, Sesta e Trançando, todas de 1955. 

Bianchetti estudara no IBA, concluindo sua formação naquele ano, mas vinha de 

sólida vivência com os companheiros do chamado Grupo de Bagé. Adotando a 

matriz em linóleo, popular, de baixo custo e valorizada pelos artistas mexicanos do 

Taller de Gráfica Popular, ele enfatiza cenas da vida campeira. O caráter 

expressionista e o aspecto de documento, marcantes nessas obras, também seriam 

verificados nas produções dos artistas ligados aos Clubes de Gravura, dos quais o 

Rio Grande do Sul foi o principal polo. 

Se os prêmios conferidos a Ianelli e a Bianchetti poderiam atestar a oxigenação do 

meio artístico local e da própria Escola, a distinção à obra Natureza exuberante, de 

Armando Vianna, estabelece o contraponto, reforçada pela condecoração, no ano 

seguinte, de Seelinger, por Costas do Brasil. Mas tais fatos, como vimos, devem ser 

analisados à guisa de reconhecimento e paga à SBBA e a seus associados, em 

momentos pregressos e cruciais do Instituto. Tasso Corrêa, num de seus últimos 

gestos políticos à frente da instituição, reforçava essa história e esses laços. 

Naquele 1956, em relatório, o diretor também comemorava a situação do Acervo 

Artístico, que somente entre 1951 e 1956 registrara um acréscimo de 38 obras: 

Criação da primeira pinacoteca pública do Estado. É importante a coleção de 
obras de arte que integram o patrimônio do Instituto. Figuram nelas trabalhos 
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dos maiores artistas brasileiros e alguns estrangeiros. A Galeria de Arte 
compreende: pintura (112 obras), desenho (29), gravura (19), escultura (29), 
num total de 189. (In: SIMON, 2002, p. 404) 

A quase totalidade desses trabalhos, como se percebe nos números apontados, era 

de pinturas e, não apenas isso, figurativas, indicando a tendência conservadora da 

instituição, num momento em que a arte brasileira iniciava um de seus mergulhos 

mais radicais. Esse descompasso ficou evidente em 1958, quando ocorreu o que era 

para ser o mais fulgurante de todos os salões, o I Salão Pan-Americano, junto com o 

I Congresso Brasileiro de Arte30, ambos celebrando o cinquentenário do IBA e na 

culminância da administração de Tasso Corrêa.31 Gérmen de eventos artísticos 

como a própria Bienal do Mercosul, surgida em Porto Alegre em 1997, o I Salão 

Pan-Americano exibiu obras provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Estados Unidos, México, Peru e Uruguai, e deflagrou questionamentos e críticas, ao 

exibir tanto produções comprometidas com a academia e a tradição, como trabalhos 

forjados na abstração-geométrica pós-Joaquín Torres García (1874–1949). O 

contexto institucional e político, os objetivos, perfil, limites e utopias desse evento 

constituem, sem dúvida, um marco na história da arte sul-rio-grandense. Mas esse é 

assunto para um outro texto. 

Iniciada em 1910, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo nasceu como um 

equipamento fundamental na formação dos alunos que frequentavam, desde 1908, o 

Instituto Livre de Belas Artes. Passados mais de cem anos e contabilizando, hoje, 

1.485 obras inventariadas, ela ampliou sua atuação, mas preserva esse mesmo 

papel, ao possibilitar compreender, entre outros, a criação de redes, os trânsitos, as 

escolhas pedagógicas e os meandros da luta pela autonomia institucional.  

 

 

                                                             
Notas 
1
 Sobre a história do Instituto de Artes, ver: BRITES & GOMES, 2015; GOMES, 2012; SIMON, 2003. 

2
 A UPA foi criada em novembro de 1934 a partir de seis instituições: Faculdade de Medicina, com suas Escolas 

de Odontologia e Farmácia; Faculdade de Direito, com sua Escola de Comércio; Escola de Engenharia; Escola 
de Agronomia e Veterinária; Faculdade de Educação, Ciências e Letras; e Instituto de Belas Artes. 

3
 Sobre o tema, ver SIMON, 2003. 

4
 A inauguração do Museu Nacional de Belas Artes aconteceu em 19 de agosto de 1938. 
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5
 Em reportagem publicada no Diário de Notícias, Angelo Guido comenta detalhes da atividade. Porto Alegre, 4. 

ago. 1938. 
6
 Sobre a atuação de Osvaldo Teixeira no campo das artes visuais durante o Estado Novo, ver BULHÕES, 1983. 

7
 O IBA promoveria outros oito eventos, porém com nomes e perfis distintos: em 1958, foi o I Salão Pan-

Americano, que, como o próprio título indica, exibiu obras de artistas de vários países do continente: Argentina, 
Bolívia, Chile, Equador, Estados Unidos, México e Uruguai, além do Brasil; em 1962, o 9º Salão de Artes 
Plásticas do IBA, tentando resgatar a tradição dos antigos Salões de Belas Artes; os anos de 1964 e 1965, 
encontramos os Salões dos Alunos; e, entre 1970 e 1977, os quatro Salões de Artes Visuais da UFRGS, 
voltados à arte contemporânea. Ao todo, portanto, foram quinze salões na história da instituição. 

8
 O Salão de 1939, comemorativo aos 50 anos da Proclamação da República, aconteceu no edifício da Itálica 

Domus, que ficava na antiga Rua da Misericórdia (atual Rua Annes Dias), esquina com a Rua General Vitorino, 
ou seja, diante da Santa Casa de Misericórdia. O I Salão teve 141 artistas inscritos, com 407 obras 
apresentadas; já o Salão de 1940, festejando o Bicentenário de Porto Alegre, ocorreu no Armazém A1 do Cais 
do Porto, com 178 inscritos, que apresentaram 514 obras. 
9
 Em 1919, por sugestão de Raul Pederneiras (1874–1953) e Rodolfo Chambelland (1879–1967), o Centro 

Artístico Juventus, fundado em 1910, passa a se chamar Sociedade Brasileira de Belas Artes (SBBA). Isso 
ocorre em assembleia realizada no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Entre os fundadores da nova 
entidade estão artistas como Helios Seelinger (1878–1965), Arthur Timótheo da Costa (1882–1922), Pedro 
Bruno (1888–1949), Henrique Cavalleiro (1892–1975), Lucílio (1887–1939) e Georgina de Albuquerque (1885–
1962). Em 1925, a Sociedade inaugura, em sua sede, junto à Rua do Lavradio, na Lapa, o primeiro curso de 
Desenho com Modelo Vivo fora da Escola Nacional de Belas Artes, ao qual acorreriam muitos artistas de 
tendência moderna, que não dispunham de outros locais para essa prática de desenho (MORAIS, 1995). 
10

 Em 30 de novembro de 1940, inclusive, foi organizado um banquete em homenagem à recente inclusão de 
Tasso Corrêa no quadro de Sócios Honorários da Sociedade Brasileira de Belas Artes. O jantar aconteceu no 
“Club do Comércio”, em Porto Alegre.  

11
 CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. Um grande movimento de arte no Sul do País [Coluna Bellas Artes]. In: 

Correio da Noite, Rio de Janeiro, 6 dez. 1939. 
12

 A obra, um óleo sobre tela de 117 x 90 cm, integra o Acervo da PBSA. 

13
 O mesmo Castro Filho passaria a assinar, em dezembro de 1939, uma segunda coluna sobre artes visuais, 

desta vez na revista do Rotary Club do Brasil, a Rotary Brasileiro. E, em sua primeira participação, o assunto 
também foi o Salão do IBA, destacando, com reproduções, as obras de Manoel Santiago, Leopoldo Gotuzzo e 
Armando Vianna. 

14
 CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. Um grande movimento de arte no Sul do País [Coluna Bellas Artes]. In: 

Correio da Noite, Rio de Janeiro, 6 dez. 1939. 
15

 I Salão de Belas Ares do Rio Grande do Sul. O Malho, Rio de Janeiro, 28 dez. 1939, p. 33. 
16

 2º Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul. In: Rotary Brasileiro, Rio de Janeiro, jan. 1941, nº 143. 
17

 CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. O Segundo Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul [Coluna Bellas 
Artes]. In: Correio da Noite, Rio de Janeiro, set. 1940. 
18

 O 2º Salão de Belas Artes de Porto Alegre. In: Beira-Mar, Rio de Janeiro, 21 dez. 1940, p. 5. 

19
 Excerto do discurso proferido por Tasso Corrêa durante o jantar oferecido pela Sociedade Brasileira de Belas 

Artes, em 29 abr. 1941. AHIA/UFRGS. 

20
 A mostra aconteceu entre 11 e 31 de outubro de 1941, apresentando obras tanto de professores (como Guido, 

Fahrion, Corona e Maristany), como estudantes ou egressos recentes, a exemplo de Vera Wiltgen (1917–1992) e 
Jacintho Moraes (1917–1982). Também participaram artistas gaúchos residentes na Capital Federal, como 
Leopoldo Gotuzzo. 

21
 É interessante registrar, acerca disso, que desde o início da década de 1940 o IBA organizava pequenas 

expedições a zonas mais afastadas do centro de Porto Alegre, como Belém Novo, com o objetivo de incentivar o 
desenho de observação e de paisagem. Esses passeios, fartamente registrados em fotografias, eram chamados 
de “Expedição Castro Filho”. Assim, portanto, como as salas de aula e os espaços do edifício na Rua Senhor dos 
Passos prestavam reverência a antigos professores e a vultos da arte brasileira, as excursões homenageavam 
um dos grandes parceiros da instituição. 

22
 “Foi lançada, há dias, a pedra fundamental do novo edifício do Instituto de Belas Artes, tradicional educandário 

rio-grandense, a quem a cultura artística brasileira deve inestimáveis serviços. Nas obras do seu novo edifício, o 
Instituto empregou todos os fundos de que dispunha e, dada a sua insuficiência, ainda está lançando mão de 
donativos que são endereçados por amigos das belas artes de todo o Brasil. A Sociedade Brasileira de Belas 
Artes, que mantém a mais estreita ligação o prestigioso estabelecimento do ensino artístico do Rio Grande, 
lançou um apelo a todos os seus associados, no sentido de que fizessem o donativo de trabalhos para uma 
exposição de arte a realizar-se em Porto Alegre, já no próximo mês de janeiro, e cujo produto reverterá em 
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benefício das obras [...]”. CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. O novo edifício do Instituto de Belas Artes do Rio 
G. do Sul [Coluna Bellas Artes]. In: Correio da Noite, Rio de Janeiro, 16 dez. 1941. 
23

 Durante anos, o IBA funcionou em uma pequena casa, no mesmo endereço da Rua Senhor dos Passos, 
centro de Porto Alegre, onde se encontra ainda hoje. Em 1939, aconteceu o primeiro dos seis expurgos do 
Instituto da recém-criada UPA, Universidade de Porto Alegre. Reconhecidos pelo Presidente Getúlio Vargas em 
20 de maio de 1941, os cursos de Música e Artes Plásticas do IBA precisavam, para serem efetivamente 
oficializados, acontecer em instalações físicas mais apropriadas. Essa era a condição. Tendo à frente Tasso 
Corrêa, os professores se organizaram para angariar, por meio de doações diversas, o capital necessário a 
tamanha empreitada, que envolveu não apenas a comunidade local, mas empresários, artistas e personalidades 
de outros estados brasileiros: eram os “Legionários do Instituto”. Em 4 de setembro de 1941, iniciava-se a 
demolição do antigo casarão, com suas “paredes úmidas e tristes”, no dizer de Fernando Corona. Em 14 de 
novembro daquele mesmo ano, último dia letivo, era lançada a pedra inaugural do novo edifício, que seria 
inaugurado em 1º de julho de 1943, com seu corpo central de oito andares. Quase uma década depois, em 1952, 
era iniciada a construção do bloco destinado às artes plásticas. Nos anos 1960, ainda seria adquirido um 
pequeno prédio anexo. O Instituto de Artes, uma das seis unidades que criou a UPA, em 1934, só seria 
efetivamente integrado à UFRGS em 1962. Sobre essa dramática história, ver SIMON, 2003. 
24

 Grande Exposição de Belas Artes. In: Correio do Povo, Porto Alegre, 13 fev. 1943. A exposição aconteceu 
entre 12 e 28 de fevereiro daquele ano, das 9h às 21h, na Casa das Molduras, que ficava na Rua dos Andradas, 
1639, no centro de Porto Alegre. 

25
 Talvez esse fato justifique, inclusive, os baixos índices de participação: apenas 56 artistas se inscreveram, 

apresentando 175 obras. Números bem inferiores, portanto, às edições anteriores. 

26
 O “foyer”, na realidade, é o espaço que atualmente abriga a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no 2º andar 

do prédio. 
27

 As obras, a partir desse folheto, dividiam-se em: Sala 1 (atual espaço que abriga a Pinacoteca), Sala 2 
(Biblioteca), Sala 3 (Sala dos Professores), Sala 4 ( Diretoria) e Sala 5 (uma sala de aula  não identificável). No 
mesmo impresso, aparece a indicação dos dias e horários de visitação: terças-feiras a sextas-feiras, das 17h às 
19h. 

28
 A ampliação destinada às artes plásticas foi iniciada em 1952, com os ateliês voltados para o Sul. O IV Salão, 

comemorativo às novas instalações, teve lugar no próprio IBA e contou com cem artistas inscritos, que 
apresentaram 216 obras. 

29
 Um Salão Democrata onde ao lado do Acadêmico está o mais ousado Modernista. In: A Hora, Porto Alegre, 12 

jan. 1955, p. 6 

30
 A Comissão Organizadora do I Congresso Brasileiro de Arte, presidida por Tasso Corrêa, contou com o 

envolvimento dos seguintes professores do IBA: Ado Malagoli, Angelo Guido, Ernani Dias Corrêa e Fernando 
Corona; também participaram os seguintes intelectuais e profissionais: Athos Damasceno Ferreira (escritor), 
Bolívar Fontoura (teatrólogo). Demétrio Ribeiro (arquiteto), Edvaldo Pereira Paiva (engenheiro urbanista), Ênio 
de Fritas e Castro (musicista), Erico Verissimo (escritor), Guilhermino César (escritor), Paulo Antônio do Couto e 
Silva (advogado e musicista), Paulo Luiz Vianna Guedes (médico e musicista) e Roberto Félix Veronese 
(arquiteto). 

31
 As atividades foram inauguradas em 22 de abril de 1958, com o Congresso, que se estendeu até o dia 30 de 

abril; já o I Salão Pan-Americano foi aberto em 24 de abril. 
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