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RESUMO 
O período após a Segunda Guerra Mundial foi marcado pela formação dos blocos capitalista 
e comunista. As disputas políticas e econômicas afetaram também as artes, e uma das 
maiores contendas foi entre o realismo e as tendências modernistas. No caso dos 
comunistas, vigorava um tipo específico de realismo socialista, o zhdanovismo, formulado 
pelos soviéticos. A revista Horizonte e o Clube de Gravura de Porto Alegre, cuja maioria dos 
participantes era ligada ao Partido Comunista do Brasil, são exemplos de entidades que 
buscaram adotar o zhdanovismo. O objetivo desse artigo é averiguar em que medida os 
princípios zhdanovistas se encontram nos textos e nas imagens da publicação e na 
produção dos gravuristas, e mostrar que os artistas também tinham outras referências, 
como o expressionismo alemão e a gravura revolucionária chinesa. 
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ABSTRACT 
The post-World War II was marked by the formation of capitalist and communist blocs. The 
social and economic issues have affected even the arts, and one of the greatest conflicts 
was realism versus modernism trends. In the matter of communists, it was applied a special 
kind of socialist realism, the zhdanovism developed by the soviets. The Horizonte magazine 
and the Clube de Cultura de Porto Alegre, whose majority of participants were linked to the 
Communist Party of Brazil, are examples of institutions that have sought to adopt 
zhdanovism.  The aim of this paper is to investigate to what extent zhdanovist principles can 
be found in texts and images of the publication and in engraver’s production and to show that 
the artists have also had other references such as German expressionism and revolutionary 
Chinese engraving.  
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Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu à conformação da Guerra Fria 

e a consequente formação dos blocos capitalista e comunista polarizaram as 

relações políticas, econômicas e sociais. No Brasil, o fim do conflito coincidiu com a 

reabertura democrática após o fim do Estado Novo. A cultura, de modo geral, sofreu 

os impactos dessas transformações. 

Nas artes visuais, configurou-se a disputa do abstracionismo contra o realismo. A 

tomada de posição dos artistas e dos críticos estava ligada não só a uma visão 

sobre a arte, mas também a concepções políticas, ideológicas e partidárias. A 

difusão do abstracionismo era estimulada por grandes empresários, como 

Matarazzo Sobrinho, que, através do apoio de Nelson Rockefeller, fundou o Museu 

de Arte Moderna de São Paulo (1948) aos moldes do Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque (AMARAL, 2003). A realização da I Bienal de São Paulo (1951), que 

privilegiava correntes internacionalistas, arrefeceu as discussões. 

A polêmica entre o realismo e o modernismo tomou o contorno de um debate acerca 

do nacionalismo e do internacionalismo (AMARAL, 2003). De modo simplificado, 

pode-se dizer que o realismo era associado ao humanismo, ao compromisso político 

e a obras nas quais a forma deveria comunicar prontamente uma mensagem, por 

isso, a preferência pela figuração. Os defensores do realismo eram, sobretudo, 

artistas e intelectuais de esquerda, filiados ou simpatizantes do Partido Comunista 

do Brasil (PCB), que se engajaram em projetos de democratização da arte e de 

conscientização política, ligados à ideia de desenvolvimento da arte nacional voltada 

à classe trabalhadora e às tradições culturais locais, valorizando o nacional.  A esse 

grupo pertenceram os artistas que formaram os Clubes dos Amigos da Gravura de 

Porto Alegre (CGPA) e de Bagé (CGB) e os colaboradores da revista Horizonte, que 

circulou em Porto Alegre dos anos 1949 a 1956.  

Nesse trabalho, inicialmente, tratam-se de questões acerca do tipo de realismo a 

que se vinculavam os artistas comunistas naquele momento, o realismo socialista 

zhdanovista estabelecido na União Soviética. Em seguida, apresentam-se casos de 

textos e de imagens impressos na Horizonte no qual se percebem a disputa entre o 

realismo socialista e as tendências modernistas e as características do 

zhdanovismo. A fim de se contrapor a ideia de que a doutrina soviética delimitava 
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por completo a produção dos gravuristas gaúchos, aborda-se outra referência 

importante do realismo socialista, a gravura revolucionária chinesa, que era marcada 

pela valorização das formas populares e tradicionais. Dessa forma, objetiva-se expor 

o impacto e os limites do realismo socialista zhdanovista entre os artistas do CGPA. 

Realismo Socialista Zhdanovista 
Paul Wood (1998) observa que o realismo socialista não é simplesmente uma “efígie 

sem vida” como dizem alguns teóricos ocidentais, como também não era arte 

experimental. Os seus limites eram definidos pela visão de responsabilidade social. 

A corrente do realismo socialista oficializada pelo Partido Comunista da União 

Soviética (PCUS) se sobrepôs à multiplicidade de possibilidades para a arte 

revolucionária discutida em debates entre intelectuais e artistas. A burocracia 

partidária elegeu uma doutrina rígida que encontrou opositores dentro do próprio 

partido e na esquerda de modo geral.  

A institucionalização do realismo socialista deu seus primeiros sinais em 1929, 

quando Aleksandr Fadeiev publicou Abaixo Schiller! na Literaturnaia gazeta. Em 

1932, ocorreram fechamentos de instituições desligadas do partido sob o argumento 

de que gerariam conflitos entre os militantes socialistas, e criou-se a União dos 

Escritores Soviéticos da URSS. No texto do editorial da Literaturnaia gazeta de 29 

de maio de 1932, intitulado Ao trabalho!,  cunhou-se o termo realismo socialista:  “As 

massas exigem do artista a sinceridade e a veracidade do realismo socialista, 

revolucionário na figuração da revolução proletária” (STRADA, 1987, p. 190). Dois 

anos depois, ocorreu o I Congresso dos Escritores, no qual o realismo socialista se 

consagrou como a estética oficial da União Soviética (STRADA, 1987) pela voz de 

Andrei Zhdanov, secretário do Comitê Central do PCUS. As propostas emitidas pelo 

burocrata tomaram feição de decretos, serviam para designar o que era permitido e 

o que era proibido. O realismo socialista zhdanovista se tornou institucional, oficial, a 

única corrente artística que seria própria para os soviéticos.  

Durante os anos de 1936 a 1938, os documentos do Comitê Central do partido 

acerca das artes revelam o abandono das ideias de Lênin e Lunacharsky, ministro 

da Educação na década de 1920, sobre a liberdade de experimentação e a 

pluralidade de linguagens. A arte progressista se transformou em uma arte de 
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propaganda, de exaltação às maravilhas do regime soviético e reprimia qualquer tipo 

de crítica. Houve o resgate das formas da arte do século XIX sob a alegação de que 

eram mais acessíveis ao povo, mesmo que isso significasse adotar a linguagem de 

uma sociedade que ainda não passara pela revolução. 

Pode-se enumerar vários artistas soviéticos que fizeram escola e se tornaram 

exemplos para o zhdanovismo. Isaak Brodsky, por exemplo, era um deles, atuando 

como um mestre para os artistas mais jovens. Destacam-se na produção de Brodsky 

os retratos dos líderes russos, especialmente de Lênin, e as manifestações 

populares (Fig.1).  

 
Figura 1 – Isaak Brodsky (1884-1939). Lênin e a manifestação, 1919. 

Fonte: <http://soviet-art.ru/socialist-realism-artist-isaak-brodsky/>. 

 

O pensamento estético do stalinismo reduziu a possiblidade de uma estética 

marxista. No início do século XX, houve diversas proposições acerca de uma teoria 

para a cultura baseada nas ideias de Marx, sendo a representação e o realismo os 

principais tópicos de discussão. Uma das ideias vigorante foi a de que o realismo 

não seria a reprodução da realidade, isso seria próprio do naturalismo, mas sim a 

representação da realidade percebida através de uma nova visão que proporcionaria 

a revelação da complexidade da estrutura social que condiciona a existência de 

cada um (POSADA, 1970). Já o realismo socialista está vinculado a um projeto de 

sociedade moldado pela vontade de líderes partidários, sem espaço para 

alternativas de construção social. O objetivo do zhdanovismo era efeitos políticos 
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rápidos, por isso, as obras deveriam ser otimistas e deixar de lado sentimentos 

“negativos”, tais como o desamparo e a tristeza. 

O formalismo das tendências modernistas era considerado danoso, pois se trataria 

da fetichização da arte e do afastamento do mundo. O público não poderia se 

identificar com trabalhos abstratos e eles em nada auxiliariam em seu 

desenvolvimento pessoal e sua conscientização política, pelo contrário. Desse 

modo, a figuração seria o meio mais adequado. Apesar de serem julgadas 

alienadas, as chamadas vanguardas históricas do modernismo também almejaram 

provocar mudanças sociais por meio de novas formas artísticas; entretanto, esse 

desejo foi frustrado.  

Vários intelectuais consideraram o socialismo a base da construção de uma 

sociedade mais justa. Os artistas, impelidos pela vontade de participar de um 

processo de mudanças, colocaram seu trabalho a serviço de causas políticas e 

partidárias, como é o caso de integrantes do CGPA. Para eles, o abstracionismo era 

uma corrente que promovia um culto equivocado da forma e, além disso, era 

imposto em prol de interesses imperialistas e de mercado. A solução seria adotar 

outro caminho – o realismo socialista. 

No Brasil, a adoção do realismo socialista zhdanovista se evidencia após o fim da 

Segunda Guerra Mundial em publicações culturais ligadas ao Partido Comunista. 

Naquele momento, a adoção de posturas mais radicais pelo Partido Comunista do 

Brasil é explicada não só em função da obediência às diretrizes do Partido 

Comunista da União Soviética, mas também pela própria situação em que se 

encontrava no país. Os comunistas conseguiram eleger representantes para alguns 

cargos nas eleições de 1947; porém, o PCB foi denunciado ao Supremo Tribunal 

Eleitoral sob a acusação de ser um braço da União Soviética dentro do Brasil. Os 

políticos do partido foram cassados, e o PCB foi considerado ilegal. Além disso, os 

primeiros anos da Guerra Fria se caracterizaram pela propaganda anticomunista e 

pela política intervencionista dos Estados Unidos na América Latina, o que também 

afetou o Brasil. O partido reagiu aos ataques restringindo as vertentes internas em 

prol da unidade, mesmo que imposta. Desse modo, os veículos de impressa 

comunista passaram a difundir com mais ênfase a linha estética zhdanovista. 



 

 

 
DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. Zhdanovismo, revista Horizonte (1949-1956) e Clubede Gravura de Porto 
Alegre – consonâncias e desconformidades, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.443-457. 

448 

O Zhdanovismo na Revista Horizonte  
As histórias do CGPA e da revista Horizonte estão estreitamente ligadas ao contexto 

político e cultural marcado pelo estabelecimento da Guerra Fria e, por conseguinte, 

pelas disputas entre capitalismo e comunismo. Em 1948, Vasco Prado e Carlos 

Scliar, fundadores do CGPA, participaram do I Congresso Mundial dos Intelectuais 

pela Paz, em Wroclaw, na Polônia. O movimento pacifista, liderado pelos 

comunistas, surgiu devido a preocupações acerca da possibilidade de uma Terceira 

Guerra, que poderia eclodir a qualquer momento em função das intervenções 

militares norte-americanas e das desavenças entre as grandes potências mundiais. 

Muitos intelectuais aderiram à luta pela paz e pela proibição e controle de armas de 

destruição em massa.  

Durante sua passagem na Europa, Scliar e Vasco conheceram o mexicano Leopoldo 

Méndez, um dos principais nomes do Taller de Gráfica Popular (TGP). O TGP era 

uma entidade baseada no trabalho artístico coletivo, dedicada às artes gráficas de 

cunho social e político (MUSACCHIO, 2007). Essa instituição foi o modelo do CGPA, 

criado logo após o retorno dos artistas ao Brasil, em 1950. A militância política 

também motivou o engajamento em um veículo que possibilitasse a propagação dos 

ideais pacifistas e comunista, a revista Horizonte. Primeiramente, o papel do CGPA 

era ajudar a pagar os custos da publicação, mas tão logo ela se sustentou com seus 

próprios recursos, a associação pôde expandir suas atividades. 

A Horizonte teve uma primeira fase dirigida pelo escritor Cyro Martins em 1949. 

Porém, já no ano seguinte, sofreu uma alteração na sua linha editorial sob o 

comando da poetisa Lila Ripoll e com Carlos Scliar e Vasco Prado no Conselho de 

Redação. Passou-se a publicar um conteúdo relacionado ao realismo socialista. No 

exemplar inaugural da Nova Fase, já se percebe o novo direcionamento na capa, na 

qual se tem um texto de apresentação que demonstra claramente a admiração pelos 

regimes comunistas soviético e chinês, acompanhado por uma gravura de Carlos 

Scliar (Fig.2). 
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Figura 2 – Gravura de Carlos Scliar para a capa da Horizonte, 20 dez. 1950, n. 4, ano I. 

 

No trabalho de Scliar, pode-se apontar elementos relacionados aos preceitos do 

realismo socialista zhdanovista: a obra figurativa, o clima positivo da mobilização 

popular, o destaque aos frutos do trabalho (o milharal). Além disso, o emprego das 

palavras “pela paz”, vistas na bandeira carregada pela figura masculina em primeiro 

plano, facilita ainda mais a compreensão do conteúdo da imagem. A proximidade 

física das pessoas representadas gera uma figura única, e pode ser entendida como 

uma referência à unidade dos anseios coletivos. O levantamento desses aspectos 

considera que o artista procurou aplicar na sua obra os princípios realistas 

socialistas que declarava adotar naquele momento. 

A intenção de bem seguir a doutrina estética soviética também é constatada no 

artigo O Negrinho (PRADO, 1951b) de Vasco Prado, no qual o artista expressou 

preocupação sobre sua escultura do Negrinho do Pastoreio, que mostra o 

personagem preso a um formigueiro (Fig. 3). Conforme a lenda, seu patrão o 

castigou por ter deixado os cavalos fugirem. O sofrimento da cena não condizia com 

o otimismo que deveria constar nas imagens comunistas daquele momento. Se 

fosse levado em conta as concepções mais amplas quanto ao realismo dos teóricos 

marxistas, a escolha do episódio retratado por Vasco poderia ser encarada como 

denúncia e crítica à injustiça social, o que caberia para uma obra realista. Porém, 
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para Vasco, sob a influência do zhdanovismo, o padecimento do Negrinho não 

deveria ser o tema escolhido. 

[...] eu posso constatar como artista que procura fazer de sua arte um 
instrumento de luta contra a opressão, que vê na arte um meio de 
esclarecer a consciência dos homens no caminho do progresso e do 
bem estar social, posso constatar, repito, que aquele realismo que 
procurei imprimir ao Negrinho não corresponde às necessidades 
sociais dos dias que atravessamos, não representa a realidade 
completa desses dias de luta de um mundo em marcha para o 
socialismo (PRADO, 1951b, p. 85). 

Vasco Prado defendia a arte capaz de representar a força da revolução e as glórias 

do socialismo. Lamentou a dramaticidade dada ao Negrinho e explicou que seu 

pecado foi ceder ao formalismo. Possivelmente, ele considerou ter se aproximado do 

naturalismo e se perdido na superfície do fenômeno. O artista, então, prometeu se 

empenhar em reelaborar o Negrinho, dando-lhe um ar triunfante que demonstrasse 

a força de um país democrático e popular. O zhdanovismo distorceu algumas 

premissas do realismo socialista, que surgira anteriormente, e vulgarizou 

concepções marxistas sobre estética. Os artistas foram levados a praticar um 

romantismo idealizado, bem mais do que a síntese do fenômeno e da essência, 

como propôs Marx. 

 
Figura 3 – Cópia da escultura de Vasco Prado do Negrinho do Pastoreio, 1943, em São Francisco de 

Paula, RS.  
Fonte: registro fotográfico da autora. 

 

Além da postura acrítica e enrijecida, o zhdanovismo incentivava a segregação entre 

os verdadeiros e os falsos marxistas e o denuncismo. Osvaldo Peralva (1951), em 

Os intelectuais que traíram o povo, fez uma lista de escritores e artistas que, 
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supostamente, teriam abandonado seus ideais, entre eles, Gilberto Freire, Sérgio 

Milliet, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Rachel de Queiroz e Carlos Drummond 

de Andrade. Na verdade, muitos dos nomes apontados tinham ligações com o 

Partido Comunista, mas se afastaram devido às restrições impostas por ele. Os 

intelectuais eram convocados a aderir às diretrizes sem criticar. Fernando Guedes 

(1951) escreveu Os Intelectuais e o Manifesto de Agosto a fim de divulgar o 

documento de Luiz Carlos Prestes que continha um estudo da conjuntura brasileira e 

orientações para os revolucionários. A arte progressista seria aquela empenhada em 

retratar os conteúdos ditos revolucionários e construir a paz e a democracia. 

Normas semelhantes para as artes estão presentes no artigo de Victor Leduc (1952) 

Novos Problemas Estéticos de Artes Plásticas, em que o autor divulgou os 

encaminhamentos da Assembleia dos Artistas Plásticos Comunista. Leduc enfatizou 

a importância de que o trabalho artístico fosse comunicativo. O conteúdo e a forma 

deveriam ser coerentes com o propósito de transmitir uma mensagem plenamente 

compreensível. A arte era considerada uma arma da luta revolucionária. 

Os debates acerca da cultura não cessaram nos anos 1950. Um dos frutos dessas 

discussões foi o texto O método do realismo socialista e os problemas da literatura e 

das artes (1953), documento gerado em uma reunião no Rio de Janeiro. O texto 

reiterou o realismo socialista como via da construção da revolução por meio da arte. 

O realismo se referiria à representação da “realidade em movimento” e o conflito 

entre as ideias da classe dominante e as da classe operária. O termo socialista era 

compreendido como “a essa representação verídica e típica da realidade (realismo) 

se alia à tarefa de transformação ideológica e da educação dos trabalhadores no 

espírito do socialismo” (O MÉTODO..., 1953, p. 70-71). O esquema do realismo 

socialista abrangia o romantismo revolucionário, a arte de partido e o caráter 

popular. Havia rejeição da “arte pela arte” ligada ao formalismo das tendências 

abstracionistas. 

A repulsa pela abstração se fortaleceu nas manifestações contra a I Bienal de São 

Paulo, projetada por Francisco Matarazzo Sobrinho. Vilanova Artigas (1951), em A 

“Bienal” como Expressão da Decadência Burguesa, associou a imposição do 

abstracionismo à política anticomunista, já que ambos tinham a influência dos 



 

 

 
DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. Zhdanovismo, revista Horizonte (1949-1956) e Clubede Gravura de Porto 
Alegre – consonâncias e desconformidades, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.443-457. 

452 

Estados Unidos. Artigas foi além, e afirmou que a Bienal era comprometida com o 

governo de Getúlio Vargas. O abstracionismo estaria sendo imposto pelo capital, 

pela riqueza das classes dominantes, a fim de determinar os caminhos da produção 

brasileira. O atendimento ao mercado de arte teria primazia sobre o projeto de 

desenvolvimento das artes. O autor apontou o papel de empresas e de governos na 

seleção de obras “decadentes e burguesas”. A Bienal seria uma estratégia política 

para difundir valores imperialistas e mercantis no Brasil, submetendo a cultura 

nacional aos seus ditames. Artigas tinha a esperança de que tais trabalhos fossem 

repudiados: 

Os artistas que preferirem as miragens enganadoras que a burguesia 
moribunda oferece a troco de não versarem os anseios populares, 
acabarão sem obras, sem presença nos tribunais da História, 
acusados, repudiados pelo povo donde vieram. Ao lado do povo, os 
artistas têm um dever a cumprir! (ARTIGAS, 1951, p. 273). 

Os integrantes do Clube de Gravura também concordavam com a concepção de que 

a Bienal tinha o papel de impor ideias capitalistas e imperialistas para os artistas. 

Danúbio Gonçalves (1951) publicou Sobre a Bienal, no qual denunciou “os artistas 

afastados do povo” participantes da grande mostra paulista. Vasco Prado reforçou 

as objeções ao evento e explica seu aceite inicial do convite de participação:  

Se de início aceitei o convite para participara da Bienal, acreditando 
ser ela uma mostra de arte contemporânea, logo a seguir – melhor 
informado dos propósitos desse certame que é de exaltar as 
manifestações cosmopolitas e anti-nacionais do abstracionismo – 
dela me retirei por considerar indigno de um artista brasileiro a 
participação num evento decadente que procura desfigurar e negar 
as melhores realizações de nossos artistas plásticos. Não posso 
deixar, também, de lamentar que artistas progressistas ainda se 
deixem iludir com os propósitos desses mecenas, sócios dos 
magnatas da guerra que procuram escravizar a nossa pátria e levar à 
carnificina a nossa juventude (PRADO, 1951a, p. 308). 

A produção do Clube de Gravura também apresentou um caráter de 

propaganda ao divulgar os eventos e temas caros ao Partido Comunista, tal como a 

exaltação de expoentes da esquerda, outra característica do zhdanovismo. Luiz 

Carlos Prestes, líder do PCB, era frequentemente aclamado em textos e imagens 

(Fig.4). 
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Figura 4 – Vasco Prado. Liberdades Democráticas para o Povo, 1951. 

Gravura, capa da Horizonte, n. 5, 20 jan. 1951. 
Fonte: Arquivo João Batista Marçal; registro fotográfico da autora. 

 

 O zhdanovismo determinava que o artista deveria se ocupar em elaborar 

representações capazes de ser entendidas pela classe trabalhadora de qualquer 

lugar do mundo. A doutrina estética integrava o projeto de propagar 

internacionalmente a revolução socialista. Desse modo, características típicas de 

determinada cultura deveriam ser evitadas, pois poderiam não ser reconhecidas por 

todos. Porém, no início da Guerra Fria, os comunistas brasileiros, e de outros 

países, pregavam a valorização da cultura nacional a fim de se proteger contra as 

interferências estrangeiras imperialistas.   

 O estudo da realidade local foi um traço marcante do modo de trabalho do CGPA. 

Encontra-se cenas de trabalho no campo e na cidade, a notação de costumes, de 

artefatos e trajes típicos. Geralmente, as pessoas mais humildes são as retratadas. 

O realismo das obras é marcado por referências ao expressionismo, como a grande 

parte da arte engajada daquele período, segundo Aracy Amaral (2003), afastando-se 

do caráter positivo e objetivo que pregavam as diretrizes de Zhdanov. Apresentar o 

real, sob a óptica criativa do artista, almejava a aproximação do espectador e a 

promoção de seu apreço pelas artes e de sua conscientização política.  
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Para além dos limites do zhdanovismo 
Apesar da enorme importância que as referências soviéticas tinham para os artistas 

da revista Horizonte, uma observação atenta dos diversos números da publicação 

torna difícil caracterizar a produção de imagens como estritamente zhdanovista. No 

lugar dos operários universais e do otimismo triunfante da arte soviética, surgem os 

tipos populares, a realidade do proletariado urbano e rural do Rio Grande do Sul, 

permeado por uma realidade de pobreza e exploração (Fig.5 e 6). Além disso, 

também sobressaem imagens relacionadas com o folclore a cultura popular. 

 
Figura 5 1 – Glênio Bianchetti. Lavadeiras, 1952. Linoleogravura, 15 x 26 cm. 

Fonte: CORREIO DO POVO [suplemento], 4 jul. 1953, p. 8. 

 
Figura 6 – Danúbio Gonçalves. Salga (série Xarqueadas). Xilogravura, reproduzida na Horizonte, n. 9, 

ano II, out.-nov. 1952, p. 260.  
Fonte: Arquivo João Batista Marçal; registro fotográfico da autora. 
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Isto se explica porque além dos textos em impressos, a propagação do realismo 

socialista se dava pelo trânsito de imagens. A gravura soviética, curiosamente, não 

era a mais importante, pelo menos não no Brasil. Duas referências difundidas 

internacionalmente tiveram maior repercussão: os trabalhos de cunho social da 

artista alemã Käthe Kollwitz e a moderna gravura chinesa. A produção gráfica da 

República Popular da China chegava ao país por meio de impressos e exposições 

promovidas por entidades como o CGPA. A revista Horizonte reproduziu gravuras 

chinesas em quatro capas dos trinta e dois exemplares e textos de Mao Tsé-Tung 

(Fig.7). A moderna gravura chinesa se tornou modelo de comprometimento social e 

político. As concepções do protagonismo da arte na revolução e da busca de 

elementos tradicionais (LAGO, 2011) eram inspiradoras para os artistas do CGPA.  

 
Figura 7 – Anônimo. Ajudando o guerrilheiro, [de 1940 a 1952]. Capa da Horizonte, n. 10, ano II, dez. 

1952. 
Fonte: Coleção do NPH – IFCH/UFRGS 

 

O aparente desvio entre as argumentações textuais dos artistas do CGPA presentes 

na Horizonte e sua produção estampada nas páginas da própria revista deve ser 

procurada não na falta de preparo teórico destes artistas, mas nas condições locais 

em que estes atuavam. Diferente da União Soviética, o Brasil não havia passado por 

uma revolução socialista, tampouco a classe operária era tão numerosa quanto nos 

países industriais. Pelo contrário, a classe trabalhadora a quem os comunistas 

desejavam engajar era oriunda em sua maior parte do mundo rural, sofrendo um alto 

grau de exploração em seu cotidiano de trabalho. Mesmo que o discurso fosse 
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triunfalista, o caráter realista da arte levava os artistas a retratar um cotidiano 

extremamente duro, onde referências outras se tornavam mais propícias para a 

realização de seu trabalho. 

Neste caso, o modelo expressionista de Käthe Kollwitz, de uma arte que valorizava a 

denúncia social ou então a gravura chinesa, que impregnava de radicalidade 

revolucionária expressões folclóricas da cultura popular foram mais importantes que 

as imagens soviéticas produzidas sob a orientação do zhdanovismo. Neste caso, 

podemos dizer que se por um lado os artistas e teóricos que escreviam na Revista 

Horizonte procuravam se filiar ao realismo soviético em textos teóricos, sua 

produção buscava outras referências, muito mais compatíveis com a prática artística 

concreta em que buscavam dialogar com o proletariado gaúcho.  

Considerações Finais 
 Os embates nas artes visuais no Brasil, após 1945, giravam em torno do realismo 

em contraposição à abstração. Para os comunistas, o realismo seria a arte a serviço 

do povo e da causa nacional; o abstracionismo era considerado uma tentativa de 

imposição imperialista e uma degeneração marcada pelo individualismo.  

Pode-se inferir que o realismo socialista no Brasil estava embasado teoricamente no 

zhdanovismo, porém, esteticamente, as referências principais eram os mexicanos, 

os alemães (sobretudo, Käthe Kollwitz) e os chineses. Apesar do zhdanovismo ser 

uma referência teórica explícita para os comunistas gaúchos, é muito evidente que 

as obras destes não expressavam, em todos os momentos, os preceitos do 

zhdanovismo. O exemplo soviético, que mostrava os trabalhadores a partir de uma 

imagem pretensamente universal, não encontrou eco tão evidente entre os artistas 

gaúchos. Para compreender de uma forma mais completa as influências recebidas 

pelos membros do CGPA, devem-se analisar outras referências que circulavam 

entre os artistas gaúchos. 
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