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RESUMO 
A New York‟s World Fair foi essencial para a política de aproximação entre o Brasil e Os 
Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial. No plano das ações 
culturais, a Política da Boa vizinhança do Governo Roosevelt estabeleceu marcos para a 
arte no Continente Americano. No caso brasileiro havia uma disputa pela hegemonia entre 
um academismo europeu, uma concepção de arte de propaganda e o realismo de Cândido 
Portinari. O pintor brasileiro a partir de 1937 até sua consagração nos Estados Unidos em 
1940, será alvo da disputa política e ideológica no cenário da guerra entre Alemanha e 
Estados Unidos.  
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ABSTRACT 
The New York‟s World Fair was essential for the policy of approximation between Brazil and 
the United States during the period of World War II. In terms of cultural actions, the 
Roosevelt Government's Good Neighbor Policy established milestones for art on the 
American Continent. In the Brazilian case there was a dispute for the hegemony between a 
European academism, a concept of propaganda art and the realism of Cândido Portinari. 
The Brazilian painter from 1937 until his consecration in the United States in 1940, will be the 
target of the political and ideological dispute in the scenario of the war between Germany 
and the United States. 
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A ênfase dada à figura em relação à paisagem fica evidente na pintura de Cândido 

Portinari na passagem dos anos de 1930. Isso ocorria a partir da tela Mestiço de 

1934 até a orientação tomada pelo pintor de se dedicar à pintura mural. O momento 

estava repleto de debates sobre o significado social da arte. Esses debates tomaram 

a cena francesa com as lutas internas do grupo surrealista, que definiria a posição 

de Pierre Naville como crítico da posição enfaticamente artística dos surrealistas. 

Para o poeta e intelectual francês, a posição dos surrealistas estava distanciada da 

política revolucionária. Como intelectual, ele se aproximaria da oposição 

internacional de esquerda.  

Na liderança dos surrealistas André Breton encampava a disputa e os impasses 

produzidos pela relação, naquele momento conflituosa, entre política e poética no 

grupo surrealista. Se André Breton, como líder dos surrealistas, se aproximaria 

também no final da década de Leon Trotski e das iniciativas do líder revolucionário 

russo, Louis Aragon se manteria fiel ao Partido Comunista e defenderia, como 

dissemos, aquela ênfase da figura de Portinari. Certamente enquanto, na Itália e na 

Alemanha, a arte de vanguarda dava seus últimos respiros, do outro lado do 

atlântico norte, ia se consolidando a arte realista do Projeto Federal das Artes no 

governo Roosevelt. No Brasil, com a intensificação das disputas entre fascismo e 

comunismo na década de 1930, o debate nas artes visuais deixava de ser 

manifestação das disputas estéticas e ganhou partidarizações, visões de mundo 

dispares e muitas vezes conflitantes.  

A partir de 1933 e durante a Segunda Guerra Mundial, a ênfase dada ao reforço e 

ampliação das funções das organizações pan-americanas, tornou-se o instrumento 

principal da Política da Boa Vizinhança. Desta forma, o governo norte-americano 

fortalecia as relações com o Continente, sem abrir mão do poder de interferência 

exercido no passado, através de ações militares, empregando também propaganda 

massiva em prol de consensos sobre a segurança continental das Américas, os 

Estados Unidos promoveram a competição tanto para predominância de seus 

produtos na América Latina como dos valores da cultura norte-americana. É 

justamente na intersecção desse conjunto de iniciativas de ordem política, 

econômica e de política cultural, que Cândido Portinari ganharia projeção nas 

relações entre Brasil e Estados Unidos.  
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Toda polêmica sobre a pintura de Portinari difundir uma imagem ruim do país 

nasceu nesse momento em que a ditadura estado-novista, embora não tivesse de 

todo aproximada com a Alemanha nazista e a política do eixo, basta ver a 

perseguição implantada por Getúlio Vargas –em acordo com a política norte-

americana – contra negócios e imigrantes japoneses no Brasil, vetou a obra Café de 

participar da Exposição Internacional de Paris em 1939. Conforme explica 

Annateresa Fabris:  

Ao forjar uma imagem heroica do negro, nega a teoria da 
inferioridade racial então divulgada pela Liga Brasileira de Higiene 
Mental e pela Comissão Central Brasileira de Eugenia. Se, com a 
idéia da inferioridade do negro, a elite dirigente transformara em 
racial o que era decorrência do sistema de produção adotado no 
país, não deve causar surpresa o fato de uma obra como Café ter 
vetada sua inclusão na Exposição (...). O Brasil que perseguia 
imagem de país branco não poderia reconhecer-se, como escreve 
Santa Rosa, na representação de homens pretos e mulatos, na sua 
rude labuta, produzindo a riqueza nacional (FABRIS, 1996, pp. 81-2). 

 

De fato, a comissão de seleção dos artistas, que participariam da exposição 

internacional de Paris em 1937, foi modificada. Em 13 de março de 1937, o jornal 

Correio da Manhã divulga lista da comissão com os nomes de Lucilio de 

Albuquerque, Henrique Cavalleiro, Cândido Portinari, José Mariano Filho, Eliseu 

Visconti e Raul Pedrosa. Posteriormente, essa lista incluiu nomes como Rodrigo 

Mello Franco de Andrade e Aníbal Machado. A escolha pelos nomes da comissão 

denotava forte interesse pelo academismo na representação brasileira.  

Assim era o caso de Henrique Cavalleiro, professor da Escola Nacional de Belas 

Artes (ENBA), desenhista e pintor, que se ligou ao Impressionismo nos anos de 

1920 e ao Art Déco nos anos de 1930, depois interessou-se por outras correntes de 

vanguarda especialmente o expressionismo nos anos de 1940. Outra personalidade 

do grupo ligado à ENBA era José Mariano Filho, professor daquela escola que 

atuava como crítico de arte e crítico de arquitetura. Estava ele obstinado pela defesa 

de uma arquitetura nacional próxima do neocolonial. Já Lucilio de Albuquerque era 

também professor catedrático da ENBA e teve grande influência do impressionismo, 

chegando depois a assumir elementos pictóricos próximos do expressionismo. 

Como se pode ver, essas comissões eram derivadas de composições 

necessariamente sugeridas por professores da Escola Nacional de Belas Artes, o 
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que gerava a preferência pela arte acadêmica ou moderna, cujas principais 

influências situavam-se na França.  

Em 15 de maio de 1937, a Revista da Semana mencionava a comissão de seleção 

definitiva e as obras que participariam da Exposição Internacional de Paris naquele 

ano:  

 

A comissão organizadora da representação do Brasil na Exposição 
Internacional de Paris convidou, por intermédio do sr. Celso Kelly, os 
srs. Rodrigo Mello Franco de Andrade, a escultora Janacopulos, o 
pintor Candido Portinari e o crítico Aníbal Machado para constituírem 
a subcomissão encarregada de escolher vinte quadros e quatro 
esculturas para serem expostos no Pavilhão do Brasil. Ficou 
organizada a seguinte escolha: 1) Portinari, Café; 2) Guignard, 
Flores; 3) Olga Mary, Menina; 4) Lucilio de Albuquerque, Rua São 
Francisco; 5) Georgina de Albuquerque, Scena de feira; 6) Gobbis, 
Paisagem; 7) P. Rossi, Nu; 8) Fulvio Pennachi, Flagelação de Cristo; 
9) Anita Malfatti, Retrato; 10) Henrique Cavaleiro, Figura; 11) Manuel 
Santiago, Teresópolis; 12) Haydea Santiago, Colégio; 13) Belá Betim 
Paes Leme, Retrato; 14) Oswaldo Teixeira, Bastião e quadros de 
Cícero Dias, Pedro Correia de Araujo, De Haro, Diana, Ruy 
Campello, Teruz, Di Cavalcanti e Noêmia Mourão. (REVISTA DA 
SEMANA, 15-05-1937, p. 21) 

 

Além dos artistas elencados acima, fizeram parte da seleção que expôs em Paris, 

Camila Álvares de Azevedo e Cássio de M‟Boy. Em fins de 1937, são divulgados os 

prêmios para o pavilhão brasileiro em Paris e são justamente deles os dois prêmios 

conquistados pela representação brasileira. Eram dois artistas pouco conhecidos, 

que trabalhavam ambos com a mescla da linguagem moderna com temas ou 

motivos particularmente locais. Nisso consistia o esquema da brasilidade nas artes. 

Entretanto, foi justamente o Art Déco, por essa filiação do desenho à orientação 

francesa nas artes ditas decorativas, que fez com que ambos fossem agraciados 

com prêmios em disputa livre com pesos da arte brasileira moderna e nem se fez 

menção aqui aos artistas acadêmicos, mas aos modernos da representação 

brasileira.  

Com interesse pelo estilo modernizante dos anos de 1930, Camila Álvares de 

Azevedo apresentou vasos na Exposição de Paris. Eram vasos cerâmicos ou com 

figuras antropomórficas, ou com desenhos com motivos geometrizantes. A artista 
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carioca interessava-se por objetos marajoaras e é justamente na junção dele como 

Art Déco que o trabalho dela ganhava força. Sua premiação em Paris foi ocasião 

para o convite de participar da Exposição Mundial de Nova York em 1939. Por sua 

vez, Cássio M‟Boy realizaria para a exposição de Paris, cujo júri lhe conferiu 

medalha de ouro, uma peça escultórica da famosa cena da Fuga para o Egito, muito 

conforme com o Art Déco. Se, por um lado, o tema tinha grande apelo na época por 

conta da imigração forçada pela guerra, por outro, a religião organizava a visão de 

mundo do artista e do meio em que ele estava inserido, a saber: a pequena cidade e 

sua religiosidade no interior de São Paulo, Embu das Artes. 

Em 17 de outubro de 1937, o jornal A Noite publica nota sobre o prêmio do 

brasileiro:  

O júri de arte da exposição internacional de Paris, vem de premiar, 
com medalha de ouro, a escultura em madeira „Fuga para o Egito‟, 
de autoria do jovem escultor brasileiro Cássio M‟Boy. A honrosa 
láurea vem consagrar justamente, um dos mais originais talentos 
artísticos do Brasil moderno, ainda pouco conhecido, entretanto, nos 
próprios círculos de arte do País. Cássio em cujo trabalho perpassa 
sempre a sombra de um temperamento impregnado de poesia, 
esculpe, de preferência, tipos regionais do Brasil, cabeças de negros, 
de índios, de „baianas‟, ou então esguios perfis de corpos femininos, 
no retesamento violento de atitudes de dança. Há também em certos 
trabalhos seus, um pouco desse misticismo africano, que se apega 
apenas ao essencial. Assim são várias esculturas religiosas suas, 
inclusive a que mereceu o prêmio da exposição internacional de 
Paris. (A NOITE, 17-10-1937, p. 04). 

 

A exposição de Paris termina com os trabalhos para a realização da Feira Mundial 

de Nova York que seria realizada em 1939. Os trabalhos para a realização da nova 

participação do Brasil, presumia-se que, estavam de acordo com as expectativas 

dos acordos pan-americanos e também com interesses econômicos de divulgação 

do País no exterior. No caso das artes, se o quadro  Café de Portinari não havia sido 

premiado na França, certamente Camila Álvares de Azevedo e Cássio de M‟Boy 

pareciam ter lugar garantido na exposição de 1939, o que não aconteceu. Nos 

Estados Unidos, as prerrogativas eram outras e o realismo das obras portinarescas 

estavam ganhando fama, muito mais do que a influência do modernismo francês na 

arte brasileira.  
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No final do ano de 1937, Oswaldo Aranha envia carta para o presidente Getúlio 

Vargas para que esse autorizasse a visita do artista Rockwell Kent, com um grupo 

de professores, ao Brasil. A visita que dizia ser para informar-se sobre o país, mas 

que na verdade tratava de investigar os encarceramentos arbitrários e torturas 

promovidas pelo Estado Novo. Passando rapidamente pelo Rio de Janeiro, Kent 

conhece Cândido Portinari. O encontro dos dois artistas, em 1938, oportunizou a 

recomendação de que Portinari era artista predileto no meio norte-americano e 

facilitou a exposição de Portinari no Instituto de Artes de Detroit em 1940. Em 22 de 

janeiro de 1938, Rockwell Kent escreveria para Gustavo Capanema a fim de 

conseguir reproduções fotográficas das obras que Portinari estava realizando no 

Ministério da Educação e Saúde. Tudo isso porque Kent queria realizar exposição 

de Portinari no inverno daquele ano em Nova York:  

 

Eu pretendo, desde meu retorno do Brasil em dezembro, endereçar a 
você, e por meio de você ao povo brasileiro, por vocês terem no 
Brasil um artista com a distinção de Portinari (…), para quem você 
conferiu a importante comissão de decorar o auditório do Ministério 
da Educação e Saúde1(KENT, 22-01-1938, p. 01). 

 

No final do ano de 1938, os jornais brasileiros divulgam nota que comentava o 

convite de Portinari para pintar painéis que seriam exibidos no Pavilhão Brasileiro na 

Feira Mundial de Nova York de 1939. Tudo leva a crer que nos bastidores da politica 

americana, inclusive da atuação de Rockwell Kent tenha se delineado a escolha de 

Portinari para representar o Brasil. De fato, o prêmio que Portinari ganhara na maior 

exposição norte-americana de arte internacional promovida pelo Carnegie Institute 

International em 1935 e que faria com que o Pintor fosse convidado pelo ministro 

Gustavo Capanema a pintar o Palácio da Educação, talvez tenha incentivado o 

contrato de Portinari com o Comissariado brasileiro da Feira mundial. Entretanto se 

o prêmio incentivou a escolha de Portinari para a empreitada, não se pode esquecer 

que  as escolhas de obras realizadas e planejadas, para exposição no Pavilhão e no 

Museu Riverside em 1939, eram certamente outras. 

Conforme se aproximou a data da realização da Feira Mundial de Nova York, 

delinearam-se as preferências da arte oficial do Estado Novo. Em 07 de maio de 
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1939, o Pavilhão do Brasil foi inaugurado na Feira Mundial de Nova York. O tema 

geral da feira era justamente The World of tomorrow, pensado como expediente de 

estímulo econômico no período de esforço para recuperação dos Estados Unidos, 

depois da grande crise do final dos anos vinte. No caso brasileiro, a arquitetura de 

Lucio Costa e Oscar Niemeyer estava orientada a ser expressão dessa aposta em 

soluções que pensassem na utopia do projeto moderno, talvez em sentido menos 

pragmático que o norte-americano em soluções práticas para o mundo do futuro. Em 

seu programa, o Pavilhão Brasileiro incluía galerias com mostruários de exposição, 

um auditório, um restaurante com bar e com pista de dança e palco para música ao 

vivo, onde se apresentou Carmen Miranda, um Café e escritórios administrativos.  

Em 12 de maio de 1939, em comentário publicado no jornal Diário da Noite sobre o 

salão de maio de 1939, Carlos Cavalcanti relativizaria a contribuição da pintura de 

Portinari para a arte brasileira. E volta à baila os artistas acadêmicos que rivalizavam 

com modernos e com Cândido Portinari, na escolha de o quê e como figurar a 

imagem brasileira. Diz ele:  

 

A primeira constatação no Salão de Maio é a de que nem sempre os 
expositores correspondem ao bom sentido e à utilidade certâmen. 
(...) Eis aqui outro diante do qual a gente também se detém – Lucilio 
de Albuquerque. Dos velhos professores da escola de belas artes foi 
um dos menos cheios de caturrices gramaticais. Junto ao professor 
Amoedo, por exemplo, era um revolucionário destabocado. Há vários 
nomes relativamente novos, mas todos exemplarmente bem-
comportados. Contam velhas histórias. São monocórdios. Num 
quadro de Yvonne Cavalleiro Visconti, denunciam-se agora, 
sobretudo na cor, invencíveis e, talvez, salutares influências de 
Henrique Cavalleiro. Leão Velloso exibe o estudo da cabeça do 
Presidente Getúlio Vargas, cujo trabalho original figura no Pavilhão 
do Brasil, na Exposição Internacional de Nova York.  Nem um 
Portinari, Santa Rosa, Alfredo Herculano, Quirino da Silva e outros 
bichos do mato. (CAVALCANTI, 12-05-1939, p. 06) 
 

A representação de artistas brasileiros para a exposição de arte pan-americana do 

Museu Riverside em 02 de junho de 1939, que foi – como dissemos – acontecimento 

paralelo à mostra dos painéis de Portinari no pavilhão do Brasil da Exposição 

Internacional de Nova York, seguia escolhas que ressaltaram os produtos da arte 

acadêmica em detrimento de expressões ditas mais recentes da arte. Muitos jornais, 
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como a agência internacional Havas, comentaram negativamente à época o apoio 

oficial do governo ao academismo enfadonho e ultrapassado da arte brasileira.  

Essa representação seguia a orientação de escolha dos professores da Escola de 

Belas Artes (ENBA), principalmente de Oswaldo Teixeira, o que revelava que a arte 

patrocinada pelo governo era, por um lado, ligada à visão predominante na ENBA 

até o ano de 1940, de que as expressões acadêmicas eram seus principais 

resultados e de um espírito evidentemente antimoderno, mas, por outro lado, havia 

Capanema que incentivou manifestações modernas de uma arte que ganhava 

espaço com a presença de um José Pancetti, de um Cândido Portinari ou talvez de 

um Bruno Giorgi. É preciso notar que antes de os painéis de Portinari serem 

pensados, em fins de 1938, para o Pavilhão Brasileiro, uma das peças centrais do 

segundo andar do Pavilhão era um busto do presidente Vargas feito por Hildegardo 

Leão Veloso. Busto que mantinha relação direta de comparação com busto do 

imperador Dom Pedro II feita por Rodolfo Bernardelli. 

Tudo leva a crer que entre a Exposição Internacional de Paris em 1937 e a de Nova 

York em 1939, muitos acertos foram feitos a fim de fazer a balança  das decisões 

institucionais do governo Vargas pender para o lado do academismo ou para o lado 

da arte moderna. A crítica contundente da exposição no Riverside Museum veio de 

ninguém menos que Henry Wallace, então secretário da agricultura do Work 

Progress Administration, presidente da comissão da Feira Mundial de Nova York. 

Wallace disse que a exposição de arte do continente americano era uma decepção 

devido ao fato de a seção brasileira não conter nada de Portinari e ser quase que 

em sua totalidade expressão do academismo europeu2. Se naquele momento nada 

muda na oficialidade das escolhas, o que se verá depois é justamente a predileção e 

escolha do governo americano por Cândido Portinari. De fato, em 23 de julho de 

1940, inaugurava-se nova exposição de arte latino-americana no Riverside Museum 

e desta vez com uma seção cujo destaque era Portinari com trinta e duas obras, 

entre elas: Retrato de Mário de Andrade, Festa de São João e alguns quadros com 

temas de espantalhos.  

Apesar das controvérsias causadas pela má recepção do academismo brasileiro nos 

Estados Unidos, em edição do Diário Carioca, de 04 de novembro de 1939, podia se 

ler resumo de artigo de Robert Smith, publicado no Boletim da União Pan-
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americana, sob o título A pintura brasileira em Nova York, com seu elogio da 

produção brasileira que ia da arte denominada “clássica” à arte moderna regional. O 

comentário do historiador norte-americano se debruçava sobre as qualidades das 

obras de alguns artistas que estavam na exposição. Entre eles, cabe ressaltar Maria 

Margarida que segundo Robert Smith (1939, p. 06) não seria derivação de arte de 

influência da escola de Paris, definida por cubista é claro, mas nem mesmo próxima 

de um realismo social. Tratava-se para Smith de aproximar a arte brasileira da 

experiência da pintura holandesa e seu interesse pelo virtuosismo realista.  

Se não havia uma crítica contundente da parte de Robert Smith sobre a arte 

brasileira apresentada no Museu de Riverside, em 1939, pelo menos produzia-se 

uma retórica de afastamento na arte de Maria Margarida dos excessos ideológicos 

representados tanto pelo vanguardismo da arte francesa como pelo realismo de 

cunho político e social. E nesse sentido a exposição brasileira, representada por 

suas exceções tais como a pintora Maria Margarida, apesar de seu evidente 

academismo, podia ser representativa da arte dos países do continente sem a 

contaminação das ideologias europeias. Esse afastamento é justamente o que 

garantia o lugar de especificidade da arte latino-americana. Não obstante isso, o 

historiador Smith enfatizou sua atenção para os painéis pintados por Cândido 

Portinari no Pavilhão brasileiro da exposição mundial de Nova York. O foco de 

interesse não estava no Riverside Museum.  



 

 
MARI, Marcelo. Controvérsias sobre a arte brasileira na Feira Mundial de Nova York, 1939, 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.3961-3971. 

3970 

 

Exposição de Cândido Portinari no Riverside Museum, julho de 1940. 
Fotografia de Paul Nones 

Nova York, EUA 
Projeto Portinari, http://www.portinari.org.br/#/acervo/documento/6901/detalhes 
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Notas 

1 
 Cartas de Rockwell Kent a Gustavo Capanema sobre o trabalho de Portinari, 22/01/1938 e 18/05/1938 (Data 

certa), p. 01. 

2 
 Ver MARI, M. Estética e política em Mário Pedrosa. Tese apresentada ao Departamento de Filosofia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2006, p. 122. 
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