
 

1 

 

A EXPERIÊNCIA MODERNA NAS ARTES PLÁSTICAS EM GOIÁS:  
FRONTEIRA, IDENTIDADE, HISTÓRIA (1942-1975). 

 
Marcela Aguiar Borela/Mestranda UFG 

 
 

Resumo: 
 
O esforço deste texto é no sentido de apontar elementos de análise fundamentais para 
uma história da arte moderna em Goiás, direcionando o tratamento de problemas 
históricos a partir das noções de identidade e fronteira, produzidas por esta experiência. 
Trata-se de um texto de caráter indicativo-expositivo, resultado do início do processo de 
escrita e determinação estrutural de um texto dissertativo. Apresenta-se como um 
esboço da configuração hermenêutica do fenômeno histórico, delimitado aqui como 
“experiência moderna nas artes plásticas em Goiás”, cujo recorte temporal se dá a partir 
do Batismo Cultural da cidade de Goiânia em 1942, quando se iniciam as primeiras 
manifestações culturais na cidade “moderna”, encerrando em 1975 quando o artista 
Siron Franco, já representante de uma segunda geração modernista em Goiás é 
premiado na Bienal Internacional de São Paulo se tornando o principal nome da pintura 
brasileira naquele momento1. 
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O presente texto se resume a um esboço parcial do exercício hermenêutico de 
apresentar uma compreensão da experiência moderna nas artes plásticas em Goiás na 
forma de uma historiografia. De maneira que nosso objetivo de compreensão do 
modernismo goiano como fenômeno histórico é no sentido de interpretação, intenção 
cujas bases epistemológicas estão localizadas na tradição hermenêutica de 
sistematização do conhecimento histórico. A noção de interpretação designa, segundo 
Gadamer (1998, p. 19) o próprio comportamento reflexivo do homem moderno sobre a 
tradição, isto é, sobre tudo que vem do passado, assim como diz respeito à maneira de 
proceder fundamental das ciências históricas, haja vista que a hermenêutica pode ser 
tomada como método universal destas ciências.  

Seguimos o raciocínio de Gadamer na construção de nosso objeto de estudo, 
para quem o verdadeiro objetivo das ciências humanas,  

 
[...] mesmo utilizando de conhecimentos gerais – é antes compreender um 
fenômeno histórico ou em sua singularidade ou em sua unicidade. O que interessa 
ao conhecimento histórico não é saber como os homens, os povos, os estados se 
desenvolvem em geral mas, ao contrário, como este homem, este povo, este Estado 

                                                           
1 Para além deste marco (não isolado), que significa a prova não só da existência de um ambiente artístico 
em Goiâni,a como a afirmação de um contexto que produz um grande nome da pintura brasileira, já se 
percebe, em meados da década de 1970 na capital um ambiente artístico cristalizado, de produção e de 
consumo de arte. Destaca-se nesta década, a existência e o contínuo surgimento de galerias de arte, bem 
como o acontecimento de diversas exposições tanto em Goiânia quanto de artistas goianos em outras 
cidades (muitas vezes identificados em grupo), assim como salões e bienais. A exemplo, ocorre em 
Goiânia em 1970 a 1ª Bienal de Artes Plásticas de Goiás. 
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veio a ser o que é; como todas as coisas puderam acontecer e encontrar-se aí 
(GADAMER, 1998, p.23) 

Gadamer, ao afirmar o princípio hermenêutico a partir de Heidegger, em relação 
à ideia de historicidade absoluta, reserva para a experiência da arte seu foco ensaístico, 
como uma espécie de lugar de reflexão privilegiado das “coisas humanas”, bem como 
de verificação ontológica do princípio hermenêutico. Tal perspectiva indica neste 
trabalho uma teoria que elabore as condições de possibilidade do conhecimento 
histórico de obras de arte para além de discussões metodológicas. Citando Dilthey, 
Gadamer afirma que, “A arte, com efeito, constitui o meio privilegiado pelo qual se 
compreende a vida, já que, situada ‘nos confins do saber e da ação’, ela permite que a 
vida se revele a si mesma em uma profundidade onde a observação, a reflexão e a teoria 
já não tem acesso” (1998, p. 31-32). 

Assim, localizamos nossa perspectiva de interpretação em duas tensões 
fundamentais: a de que é preciso fazer um “esmiussamento” historiográfico da 
experiência da arte moderna tal como a investigamos e a interpretamos até agora, e a de 
é necessário tratar do desdobramento reflexivo dessa historiografia. Isto significa tratar 
das implicações relativas às questões de identidade e fronteira que perpassam, por sua 
vez, a dimensão da visualidade desde o modernismo. No presente texto fazemos oscilar 
as tensões, seguindo por vezes primeiro pelo desdobramento, buscando tomar os 
resumidos argumentos como pontos de produção de problemas. Apresentamos também, 
paulatinamente, o “esmiussamento” dos acontecimentos que configuram a experiência 
moderna nas artes plásticas em Goiás, enfatizando, em função do tempo e do espaço de 
escrita, a dimensão da origem desta experiência, que encerra, por sua vez, a questão da 
formação de uma cena artística precursora deste modernismo, assim como da formação 
de uma tradição modernista (pensando a continuidade de ideários e práticas na 
atividade de outros artistas)2. 

 
I. 

A experiência moderna nas artes plásticas em Goiás, como prática poética 
(conjunto de programas estéticos) e social (conjunto de relações de visibilidade, 
apreciação e comercialização) e como discurso cultural (elaboração simbólica e 
discursiva sobre aspectos da modernidade, em particular das ideias de progresso e 
desenvolvimento – aqui avaliadas na dimensão de crítica à modernidade ou elogio a ela) 
é ao que se refere esta pesquisa.  

Aqui a ideia de modernismo é compreendida como algo concernente às 
vanguardas mundiais, suas ações estéticas e sociais, desdobradas ao longo de todo o 
século XX. Sabe-se que, até o final do século XIX havia certa unidade no 
desenvolvimento da arte e, a partir do advento da arte moderna houve uma ruptura desta 
unidade. De maneira que, importa assinalar a complexidade de estilos modernos, que 
não é maior que a própria complexidade do mundo moderno, no que diz respeito aos 
sistemas morais, sociais e culturais (READ, 1991 p.37).  

Experienciado a partir da necessidade de alguns artistas em expandir 
possibilidades expressivas, o modernismo nas artes plásticas em Goiás, segundo nossa 
perspectiva, se insere na cadência criativa das vanguardas modernas, como experiência - 

                                                           
2 Verificar-se-á que o foco analítico deste esboço historiográfico neste texto fica, portanto, concentrado 
nas transformações ocorridas na década de 1950. 
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desdobramento do processo de modernização das artes na América Latina, assim como 
no Brasil. 

Dawn Ades (1997, p.1), afirma o papel das artes visuais na construção da 
história da América Latina, tratando principalmente dos conflitos e tensões inerentes à 
busca de uma identidade cultural3. Segundo a autora (1997, p. 126), o modernismo na 
América Latina é marcado pela busca de raízes culturais latino-americanas em oposição 
à rejeição de todo e qualquer aspecto de tradição colonial. A autora esclarece que, 
apesar de as transformações artísticas ocorridas na Europa representarem “uma vigorosa 
corrente de renovação”, ao penetrarem na América Latina nos anos 1920, estas não 
chegam como estilos já prontos, mas são, em geral, adaptadas segundo as 
idiossincrasias, o espírito renovador e o jeito de casa artista. Interessante observar que,  

 
a noção de mestiçagem tornou-se um ponto central da resistência artística ao 
colonialismo. Não existe uma estética particular ligada à ela, pois não se trata de 
uma noção preescrita, mas de uma estética que se abre às novas linguagens capazes 
de funcionar no contexto da América Latina(ADES, 1997 p.299) 

O modernismo na América Latina direciona outro olhar para a tradição, que 
rejeita a herança colonial e recupera, por exemplo, a arte indígena. O “olhar sobre o 
passado” que se empreendeu em contexto europeu e latino-americano, afirmando que a 
avant gard europeia teve a postura de rejeitar, por completo, todo o passado artístico de 
sua tradição, ao passo que na América Latina esta ruptura com o passado era, em geral, 
afirmada, às vezes, na forma de um elogio mais ou menos direto a modernidade. Mas, o 
mais frequente era ver a tradição sendo reavaliada, o que se sintetiza na crítica ao 
período colonial e à cultura europeia do século XIX em troca de uma tradição cultural 
indígena de mais fortes raízes. (ADES, 1997, p. 12). 

Além desta especificidade do modernismo na América Latina com relação ao 
olhar de afinidade dos artistas para com seu passado, Ades (1997, p. 132) aponta 
diferenças também quanto ao paradigma do que se rompe. Nesse contexto, a audácia foi 
quebrar com o estilo neoclássico, por força do rompimento com o colonialismo ao passo 
que a ruptura dos vanguardistas europeus se deu em relação ao paradigma do 
impressionismno e do pós-impressionismo, estilos que parecem não ter feito escola na 
América Latina.  

Ao fazer um levantamento de temas comuns a arte de vários países latino-
americanos, Ades (1997), fala de uma tortuosa e fascinante relação que a arte desses 
países sempre estabeleceu com arte europeia, definindo os modernismos experienciados 
a partir da década de 1920 (as vanguardas históricas) como um momento particular da 
elaboração dessa relação. Ao negar as formas de representação europeias que 
dominavam as escolas de arte na América, nega-se também os temas europeus e busca-
se os temas locais. Assim, é importante ressaltar que um olhar diferenciado sobre a 
tradição pré-colombiana é um movimento particular da arte moderna na América 
Latina, o que justifica de alguma maneira o interesse da vanguarda latino-americana 
pela arte popular, mestiça e indígena. Soma-se a isso uma forte preocupação social 

                                                           
3 A partir de suas análises procuramos mais a frente identificar dimensões de continuidade desta busca 
também na experiência moderna ocorrida nas artes plástica em Goiás, principalmente quando analisamos 
uma peça da produção visual deste modernismo: a “marca” ou a “arte” do nome da Escola Goiana de 
Belas Artes. 
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diante da realidade, num contexto de países que buscam se estabelecer como nações, um 
século depois de suas independências (ADES, 1997, p. 2). 

No que diz respeito propriamente ao contexto do Modernismo Brasileiro as 
indicações de rupturas e afinidades são dadas já nos primeiros anos do movimento, 
quando fica clara uma preocupação com a atualização estética centrada na questão da 
brasilidade. “O modernismo é uma outra referência na busca de identidade nacional que 
marca a história do pensamento brasileiro no século XX”  (SILVA, 1997, p. 37 ).No 
sentido de desenvolver um pouco a discussão sobre modernismo brasileiro, vale reiterar 
a dinâmica conceitual e de comportamento por meio das ideias originárias de Oswald de 
Andrade no seu Manifesto a Poesia Pau-Brasil. Em seu primeiro Manifesto, Oswald 
fala da “selva” e da “escola”, abordando o Brasil de uma maneira inteiramente nova, 
com sua cultura mulata e  atmosfera tropical, contrastando com a indústria moderna. 
Oswald esbravejou contra o naturalismo, a cópia, a morbidez romântica e gritou a favor 
da volta ao sentido puro, à necessidade de “ver com olhos livres”. Disse não a erudição 
e sim ao popular. (ADES, 1997, p. 133).  

Já no Manifesto Antropofágico Oswald nos manda literalmente “devorar” o 
colonizador e atesta que apenas uma identidade cultural que possa aceitar opostos pode 
ser interessante para o Brasil. Mas, o sentido não é o do antigo nacionalismo romântico 
é, na verdade, um jeito completamente novo de pensar o Brasil que influenciará 
posteriormente todas as reflexões do campo identitário. Quando Oswald grita o mundo 
como acontecimento estético ele reúne sua preocupação artística aos problemas mais 
gerais de uma história e de uma identidade para a Nação Brasileira. Ele afirma: “Só a 
Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. E expõe a raíz 
do problema: “Tupi or not tupi that is the question” . (ANDRADE apud ADES, 1997, p. 
311).  

Define-se, deste modo, a elaboração da identidade cultural, vinculada a uma 
busca de raízes, como preocupação fundamental para o modernismo brasileiro, assim 
nos coloca tão claramente o poeta Oswald ou tal como representou Mário de Andrade 
(intelectual que ocupou a posição de defensor da pesquisa e estudo das raízes da cultura 
brasileira), e ainda, assim como nos colocou Dawn Ades as implicações mais gerais em 
relação aos modernismos na América Latina.  

De maneira que, se o modernismo brasileiro se pauta na antropofagia e num 
certo princípio de ambiguidade e contradição, não seria diferente o que acontece em 
Goiás. A procura de uma prática moderna nas artes plásticas goianas encerra questões já 
expostas na matriz modernista brasileira no que diz respeito à formulação perceptiva e 
sensível da idéia de ser brasileiro e às contradições relativas à reflexão sobre esta 
condição. A especificidade é a marca do olhar: a modernização do interior, o processo 
de ocupação de um Brasil desconhecido, até ali “ermo”, tradicional, fronteiro. Neste 
sentido, tomamos a noção de identidade nos termos de Stuart Hall (2006, p. 47- 49) que 
trata dos problemas relativos à identidade cultural relacionada à ideia de Estado-Nação 
moderno. O autor pondera que estas identidades nacionais não são coisas com as quais 
nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação4. Assim, 

                                                           
4 No que diz respeito à problemática da representação, entendemos aqui o termo como foco 
primordialmente objetivo de análise da História Cultural e, para além disso, como categoria inerente ao 
saber histórico (FALCON, 2000, p. 88). Há uma referência cada vez mais insistente no mundo das 
representações, desde a utilização coadjuvante do termo empregado pela história das mentalidades nos 
anos 70. Roger Chartier apresenta uma “inflexão critica” sobre a questão, que, segundo ele, deve ser 
redimensionalizada. As mentalidades abriram a história para novos objetos, mas, segundo métodos da 
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a nação não é apenas uma entidade política, mas um sistema de representação cultural. 
Esta perspectiva esclarece de alguma maneira o que buscamos expor em relação à 
contribuição do modernismo brasileiro para uma ideia moderna de brasilidade, apoiada 
na contradição, na valorização do popular, na discursivização do aspecto imponderável 
de nossa civilização extremo-ocidental, na catástrofe étnica que funda a sintetização do 
híbrido, mesmo diante do padrão modernista de composição baseados em alguns 
critérios de gosto europeizante. O que se pode dizer a esse respeito ainda é que na 
representação que se pode avaliar os padrões de intensão5, no limite da interpretação, é 
que se pode investigar a maneira se dá a busca indentitária desse modernismo brasileiro 
em Goiás. 

Inferimos, a partir das referências discutidas acima, que outros “modernismos” 
ou outras vertentes de experiência moderna podem ser identificas no Brasil pós-
antropofagia oswaldiana, ou seja, pós-década de 1920. Aqui se insere a particularidade 
da experiência que investigamos: o modernismo nas artes plásticas em Goiás que tem 
como um de seus relevantes pressupostos os processos de desdobramento modernistas 
no interior do Brasil, fluxos modernizadores em arte, chamados regionalismos, bem 
como a dimensão de significação mais geral em relação aos programas estéticos de 
modernismos europeus, latino-americanos e brasileiros.  

Sob nossa ótica, a experiência moderna nas artes plásticas em Goiás é marcada 
pela ação de artistas (intelectuais periféricos interessados na afirmação das identidades e 
na atualização estética a partir da elaboração do modelo de arte moderna ocidental 
conjugada a algumas necessidades particulares de produção de sentido em seu contexto 
histórico)  que procuravam discutir em suas produções visuais questões particulares de 
uma busca identitária ligada as dimensões do sertão, uma busca pelo Brasil por meio de 
seu interior. 
                                                                                                                                                                          

própria história demográfica e econômica, ou seja, se contentou em aplicar velhos métodos a novos 
objetos em torno de sua própria noção (mentalidades) fluida e generalizante. O deslocamento proposto 
aqui é uma conexão mais próxima dos sistemas representativos e não de números e séries (CHARTIER 
apud DOSSE, 1997, p. 259). Francisco Falcon (2000, p. 88) adverte que a expansão recente de uma 
história cultural popularizou entre os historiadores o termo “representações, muito embora, esta promoção 
da noção de representação a uma posição chave na historiografia não tenha sido acompanhada de uma 
reflexão mais profunda sobre suas muitas significações. Com efeito, esclarecemos aqui a delimitação 
escolhida para a utilização do termo, mas, por sua vez, não abordamos aqui a discussão sobre a “crise da 
representação”, “apesar do termo representação ter entrado no cotidiano da historia cultural mais ou 
menos na mesma época da crise da representação” (FALCON, 2000, p. 90). Tratamos o termo como um 
conceito-chave da teoria do simbólico, uma vez que o objeto ausente é representado a consciência por 
intermédio de uma “imagem” ou símbolo, isto é, algo pertencente a categoria de signo (FALCON, 2000, 
p. 91).  
5 O termo é relativo ao trabalho do historiador da arte Michael Baxandall (2004, p. 9), que nos atenta para 
o estranhamento diante da obra de arte, um objeto do passado presente no espaço contemporâneo, o que 
encerra uma distância intransponível. O autor se preocupa em conciliar a historia/a escrita e o ponto de 
vista da arte/ o objeto. Ele entende que trata-se de algo absolutamente paradoxal escrever sobre algo que, 
embora produzido em um passado sempre distante, e por isso podendo dizer algo sobre este passado, está 
visualmente vivo e presente entre nós. Aqui expomos o cuidado na análise de sistemas de representação 
formados por peças artísticas. A grande novidade da obra de Baxandall, neste sentido, seria o 
deslocamento da análise da obra para a de sua leitura, situada no cruzamento de uma sociologia histórica 
dos sistemas de percepção e uma explicação de convenções, inscritas na obra mesma e conhecidas (mais 
ou menos) por aquele que a produz e por aqueles que a veem. O quadro, a gravura e a escultura são 
apreendidos como documentos históricos cujas propriedades técnicas, estilísticas e iconográficas 
remeteriam uma percepção particular, uma maneira de ver modificada pela experiência social e pela sua 
própria leitura. Baxandall adverte: “não explicamos um quadro: explicamos  observações sobre um 
quadro” (2004, p. 31).  
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Vale destacar que não se trata de defender o conjunto do modernismo goiano 
como uma vanguarda, no sentido mais valorativo do termo, com o objetivo de validar a 
experiência afirmando que estes artistas estiveram “a frente” de outros, como no pelotão 
de exército, lugar onde o termo foi empregado pela primeira vez (BAUMAN, p. 109, 
1998). O que interessa é localizar o modernismo em Goiás como experiência em relação 
ao processo de modernização das artes no ocidente, desde as transformações estéticas 
ocorridas na Europa em meados do século XIX, passando pelo acontecimento das 
chamadas “vanguardas artísticas”, surgidas pela primeira vez na década de 1920 e 
reconhecidas tanto pela crítica, pela teoria, como pela historiografia como “vanguardas 
históricas”.  

Viviana Gelado (2006, p. 27) revela a crítica à utilização do modelo de análise 
europeu para a compreensão do fenômeno da vanguarda latino-americana que não se 
adéqua à dialética tradição/ruptura. Na América Latina a história é feita de tradições 
cruzadas e sobrepostas: atavismos. Nesse sentido, a espacialização dialética 
central/periférico, associada à ideologia do novo como absoluto, implica na utilização 
de uma categoria orientada para a consideração de poucas culturas hegemônicas em 
relação a outras múltiplas e diversas, que funcionariam como seus satélites, repetindo 
seus gestos em um tempo diferente. 

À esta perspectiva somamos os esclarecimentos de Silva (1997, p.21) que afirma 
que nos países da periferia a herança pré-capitalista é muito pesada e resistente. Os 
processos de racionalização (intelectualização, autonomização das esperas de valor, 
‘desmagificação’) são limitados ou subvertidos. “Tanto no seu aspecto sócio-econômico 
(a modernização) quanto na sua dimensão cultural (o modernismo), a condição moderna 
na periferia tende a ser grosseira, devedora do modelo que toma e ao mesmo tempo lhe 
é imposto”. 

Em última instância, apontamos um aspecto de nosso objeto de investigação 
muitas vezes questionado: o modernismo em Goiás ocorre trinta anos após a Semana de 
Arte Moderna de 19226, se tratando assim de um modernismo tardio7. Essa questão está 
presente no momento em que se pensa tanto a relação do ambiente goianiense com o 
que se configurava o meio de arte no Brasil no início dos anos 1950 (uma real 
defasagem estética em termos de evolução em arte, uma vez que se desenvolvia a arte 
concreta e neo-concreta de uma Lígia Pape, Lígia Clark, ou de um Hélio Oiticica, 
momento de grande radicalidade do modernismo brasileiro), como quando se pensa a 
relação temporal dos desdobramentos modernistas no interior do Brasil. Atestamos, 
contudo, que esta discussão “temporal” ofusca o aspecto da unicidade gadameriana de 
compreensão do fenômeno histórico (matriz epistemológica assumida aqui para a 
construção de nosso objeto de estudo). Entendemos que o problema do “tardio” do 
modernismo goiano é uma questão superficial e aparentemente desnecessária uma vez 

                                                           
6 Verificar-se-á mais a frente, no item III desta explanação, que consideramos como marco da experiência 
moderna nas artes plásticas em Goiás a criação da Escola Goiana de Belas Artes – EGBA em 1952. 
7 Algumas vezes, em discussões em sala de aula, ou mesmo em conversas informais com amigos 
pesquisadores, ocorreram questionamentos neste sentido. Alguns buscavam inferir juízos de valor ou 
mesmo questionaram a validade da pesquisa ao trazer à tona o “problema do tardio”, como se sendo 
“tardio” não mais pudesse interessar para a história da arte, assim configurando uma experiência 
“superada”. Sem me incomodar, sempre busquei esclarecer os limites da questão, entretanto, 
recentemente, pude perceber na pesquisa a vinculação do “tardio” com a dinâmica das transformações de 
um universo artístico de “fronteira” mais claramente. Ou seja, apenas salientamos que a indicação do 
“tardio” é a marca da especificidade da experiência moderna em Goiás, marca de sua unicidade e 
singularidade (como nos valemos de Gadamer) de uma modernidade periférica.  
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que encerra um esforço valorativo, neste estudo oportunamente ignorado. O que 
permanece de importante para nós é a perspectiva de um estudo relacional entre 
modernismos, tomando nosso objeto como desdobramento do processo de 
modernização das artes na América Latina e no Brasil. 

Interessante perceber ainda que a polêmica em torno do “tardio” ressalta 
nitidamente a necessidade da discussão das condições de possibilidade de uma arte 
moderna num ambiente de fronteira nesta pesquisa. Na fronteira não se estende a linha 
do tempo, se feito isso, encontra-se o vazio. Na fronteira não há uma tradição do novo 
em arte, uma tradição ocidental. Concluímos então que, o problema do tardio expõe a 
questão da fronteira na medida em que se estende, nesta perspectiva, a linha do tempo 
na História da Arte, forçando de alguma maneira este trabalho a enfrentar a necessária 
reflexão sobre o processo que elege os eventos caros a uma historiografia da arte 
ocidental. 
 
 
II. 
 

A história do modernismo artístico goiano remonta necessariamente os 
primeiros anos da vida cultural de Goiânia, após o início de sua construção em 1935, e 
está intimamente ligada a uma concepção de modernidade concebida a partir da 
existência da nova capital do Estado. Goiânia era a cidade que, fundada sob as medidas 
exatas do moderno, do progresso e do desenvolvimento, indicaria a entrada da região na 
modernidade. A jovem cidade planejada era a imagem da modernidade em oposição à 
imagem de atraso da velha capital, ligada aos valores tradicionais, às oligarquias e ao 
passado colonial. Quem discute a questão é o historiador Nars Fayad Chaul (1988), 
estudioso que, primeiramente, estabelece na história da historiografia de Goiás, a 
relação entre a modernidade no estado e as imagens produzidas sobre Goiânia, isto é, 
suas representações de cidade “moderna”. 

A mudança da capital configura um marco para o desenvolvimento das artes 
plásticas, assim como relata o pintor Amaury Menezes8 não havia um conhecimento das 
reações que já formavam um movimento de vanguarda nas artes do Brasil.  

 
                   [...] Não podemos afirmar com segurança que a fundação de Goiânia e a 

conseqüente mudança da capital tenham propiciado o surgimento de novos artistas, 
mas, seguramente a menor dificuldade de intercâmbio com o restante do país 
possibilitou uma efervescência cultural com reflexo principalmente nas artes 
plásticas (MENEZES, 1999 p.16) 

 
De maneira que a experiência modernista se insere na dinâmica das mudanças 

culturais pelas quais passava a cidade de Goiânia nas primeiras décadas após sua 
construção, momento de crescimento demográfico e afirmação de uma identidade 
urbana própria da jovem capital do sertão. Assim, é nosso intuito discutir de que forma 
e por quais meios, a cidade de Goiânia, o estado de Goiás e uma busca por uma 
identidade cultural regional, foram pensadas, representadas e elaboradas nas artes 
plásticas locais, especificamente pelas mudanças estéticas ocorridas a partir da 
experiência modernista.  

                                                           
8 Artista plástico nascido na Cidade de Goiás que se muda para Goiânia em 1939 e vivencia como aluno e 
professor da Escola de Belas Artes – EGBA o processo de modernização das artes na cidade. 
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Em resumo, trabalhamos com a hipótese (esta que está sendo averiguada muito 
cuidadosamente) de que os artistas plásticos modernistas goianos produziram, na 
constituição de seus programas estéticos, noções reconhecíveis de fronteira e identidade, 
relativas à especificidade do lugar onde vivem. Como hipótese-desdobramento, 
perguntamos a esse modernismo, depois de historicizá-lo, se seu conjunto simbólico 
produziu especificamente uma visualidade da fronteira, questão que envolve muitas 
reflexões em andamento e que será aqui esboçada. 

Importante assinalar que tomamos a idéia de fronteira nesta pesquisa nos termos 
da matriz conceitual de José Souza Martins (2009, p. 9) que delimita o conceito como 
“frente de expansão da sociedade nacional sobre territórios ocupados por povos 
indígenas, como um cenário conflitivo de humanidades”. O autor trata especificamente 
da multiplicidade da fronteira e a coloca no âmbito dos estudos sobre humanidades 
como lugar privilegiado de observação sociológica. Ele ressalta (2009, p.137) a 
“contraditória diversidade da fronteira”, uma diversidade marcada por tempos 
históricos diversos e ao mesmo tempo contemporâneos. 

A fronteira é entendida aqui como fronteira da civilização, fronteira do humano: 
culturas, visões de mundo, etnias, história e historicidade do homem. Fronteira, definida 
por Martins (2009, p.133), é o lugar das diferentes temporalidades históricas que se 
encontram e por isso necessariamente encerra a alteridadade Ademais, para o autor, as 
sociedades latino-americanas ainda estão em estágio de fronteira – estágio de sua 
história em que as relações sociais e políticas estão, de certo modo, marcadas pelo 
movimento de expansão demográfica sobre terras não ocupadas ou insuficientemente 
(MARTINS, 2009, p.132). Deste ponto de vista hoje a Amazônia seria uma fronteira, 
assim como significou a região do planalto central nos anos 1960, período que 
compreende a construção das cidades de Goiânia e Brasília.  

Entende-se, à priori, que fazer a história do modernismo experienciado nas artes 
plásticas em Goiás é fazer história a partir das obras de homens fronteiros, homens de 
fronteira, deste modo, refletindo necessariamente sobre como se dá uma construção de 
identidade num lugar que parecia anteriormente “vazio” – no caso da fronteira. Assim, 
avalia-se a possibilidade de compreensão dos atores do modernismo em Goiás como 
mediadores culturais, transculturadores, bem como se questiona a respeito do desejo 
desses atores de serem modernos, sobre o desejo deste lugar de ser ocidente.  

Se pensarmos Goiânia durante a década da utopia como foco de migrações 
advindas de várias partes do país e do mundo, verificamos que o Modernismo Artístico 
Goiano responde a um encontro de experiências individuais em trânsito. “Nos anos 50 o 
Brasil era um país de fronteira: havia uma grande possibilidade de mudança social pela 
mobilidade espacial”. (SILVA, 1997, p. 66).  Sob esta ótica, Goiânia é entendida aqui 
como o lugar do encontro, da possibilidade, da origem, da substituição do aparente 
vazio da fronteira, da sobreposição de tradições, do hibridismo que gera a diferença, 
transforma e sintetiza a identidade.  

Portanto, firmamos Goiânia aqui como lócus da poética modernista, assumindo a 
unicidade e especificidade do fenômeno, como desdobramento no tempo, como 
fenômeno cultural que só existe em relação a outras culturas. O intuito de aplicação de 
um pensamento relacional neste trabalho segue um sentido de interpretação relativo ao 
pensamento da historiadora da arte brasileira, Annateresa Fabris (1994: p. 7) que afirma 
a cidade de São Paulo como lócus da poética modernista (a São Paulo da Primeira 
República, num primeiro momento, um momento de ‘origem’). Neste sentido, Beatriz 
Sarlo (1990, p.32) afirma a cidade como espaço físico e mito cultural. Para esta autora 
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que estuda os modernismos em Buenos Aires no início do século XX, cidade e 
modernidade se sobrepõem: “a cidade é a mais poderosa máquina simbólica da 
modernidade” (SARLO, 1990, p. 37).  

Pensemos Goiânia e as formulações da historiografia que a toma como objeto e 
lugar de compreensão especial para uma história da modernização do interior do Brasil 
ao longo do século XX. Neste sentido acessamos Chaull (1988, p. 46) que afirma que 
Goiânia representou uma consolidação entre o urbano e rural, capaz de absorver os 
elementos existentes e as idéias em transito, o velho e novo, a oligarquia e a revolução, 
agricultura e o comércio. O autor aponta ênfases do que parece configurar uma 
ambigüidade originária quando mostra a complexidade cultural de Goiânia nos limites 
do conceito de transição (CHAULL, 1988, p.1). Chaul é o primeiro caso na 
historiografia sobre Goiânia a reconhecer que a cidade era e é ainda constituída de 
elementos tradicionais, mostrando assim os limites da modernidade como paradigma 
explicativo da cidade9. Luiz Sérgio Duarte da Silva desdobra a contradição: 
 
                       (...) em termos mais gerais de uma constância de traços tradicionais ao lado de 

valores e condições modernas que criaram a possibilidade para  autoconstritividade 
de sujeitos que (em determinadas condições) fazem valer no meio urbano valores 
desenvolvidos e aprendidos no meio rural, ou outros que experimentam situações 
vistas antes apenas no plano das possibilidades do espírito gestado nos grandes 
centros urbanos...”( SILVA, 1997, p.12-13) 

 
Quando passamos a entender os termos de adequação da implementação de um 

projeto de modernidade na periferia do Brasil, justamente no que representava o sertão, 
lugar imaginado de encontro da identidade da Nação Brasileira, e incluímos Goiânia e 
sua imagem de cidade “modernizadora”, nos deparamos com a estrutura fundamental da 
contradição e da ambigüidade, próprias do ambiente de fronteira. Silva esclarece a este 
respeito:  

 
                     Tanto no seu aspecto socioeconômico (a modernização) quanto na suadimensão 

cultural (o modernismo), a condição moderna na periferia tende a ser grosseira, 
devedora do modelo que toma e ao mesmo tempo lhe é imposto [...] nestas 
condições uma ideologia do moderno assume importância capital” (SILVA, 1997, 
p.22). 

 
Goiás viveu de modo intenso o que ficou conhecido como a década da utopia 

(1954-1964), marcada pela perda do pai – Getúlio Vargas e a busca de um novo centro 
para o Brasil. É o período de construção de Brasília (“experiência social da utopia” 
(SILVA, p. 34, 1997)) e a atenção se volta para Goiânia de alguma forma. Na década de 
1950 ocorre o início do crescimento demográfico da cidade de Goiânia (de cerca de 53 
mil no início, para 153 mil no final da década) graças a política de valorização do 
interior promovida por Vargas (1951-1954), gente de Minas Gerais e Bahia, 
principalmente  migram para Goiás. Além disso, em fins da década de 1950 havia um 

                                                           
9 Seguindo tal perspectiva temos na historiografia disponível a recente dissertação de Mestrado de Eliézer 
Cardoso Oliveira, onde ele fala de uma “especificidade de um presente urbano concreto que se contrapõe 
a um passado rural imaginário. Havia uma ambigüidade que permeava a vida cultural da cidade: urbano 
versus rural, modernidade versus tradição”. (p. 168). Parte da tese está no livro organizado por Chaull 
(2005, p. 166).  
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clima otimista na cidade com relação às melhorias urbanas que a construção de Brasília 
traria pra Goiânia. (OLIVEIRA, 2005, p. 171) 

De maneira que no modernismo, tanto na dinâmica cultural da cidade de Goiânia 
quanto no que se verifica na experiência moderna nas artes plásticas, existe uma 
convivência, uma sobreposição inevitável de valores tradicionais e valores modernos. A 
cidade nova incluía parte das velhas oligarquias rurais do interior e gente vinda de toda 
parte do Brasil e do mundo. Era uma população que adquiria “novos hábitos”, em uma 
“cidade nova”, que produziria uma “nova arte”, a ser consumida pelos “novos homens e 
novas mulheres” símbolos do progresso e da modernidade. Esta perspectiva de análise 
nos parece cara por identificar uma espécie de porta de entrada conceitual para o 
conjunto de relações possíveis de se estabelecer entre as dimensões artístico-culturais e 
sociais da cidade de Goiânia.  
 
 
III. 

 
Verificamos que o modernismo artístico, como fenômeno cultural, 

experienciado em Goiânia, oferece à historiografia a dimensão de sua origem, tomando 
o conceito nos termos de Walter Benjamin que o designa no trabalho das Passagens 
como ‘o que uma época inventa’ (2006, p. 88). Refletimos também de acordo com as 
referências de compreensão de Jeanne Marie Gagnebin (1989, p. 285), que assinala que 
haveriam três aspectos fundamentais que embasariam o conceito de origem em 
Benjamin (ela trabalha também com outros textos do autor).  O primeiro revela uma 
busca de uma temporalidade diferente daquela na qual o tempo é linear, pois a noção de 
origem deve atender às seguintes condições: que a estrutura do presente permita a 
atualização de um evento do passado, e que se quebre a linha de tempo cronológico para 
que se operem cortes no discurso linear da história. A palavra "origem" (Ur-sprung) 
também quer dizer "primeiro salto". A segunda característica, que define a origem como 
restauração inacabada e aberta, demonstra que a origem remete a um passado,mas isto 
só se dá através da mediação, da lembrança ou da leitura dos signos. Dessa forma, não 
poderia haver reencontros imediatos com o passado, segundo Benjamin. Ou seja, o 
conceito de origem traz em si um movimento de restruturação e reprodução, mas 
também de incompletude. A restauração indica, desde já, o reconhecimento da perda. A 
terceira característica, a ligação entre origem e destruição, se explica pelo fato de que a 
obra de salvação da origem é, ao mesmo tempo, dispersão e reunião, destruição e 
construção.  

O conceito de origem nos interessa, em específico, para se compreender como 
esse modernismo é constituído numa região de fronteira. Sabemos que o “ponto zero” 
não existe e que não se trata de encontrar o lugar a pureza. Sabemos, justamente a partir 
de Benjamin, da arbitrariedade e da contradição inerente à investigação sobre a origem 
de um fenômeno histórico. Nosso objetivo, contudo, é mapear o lugar da possibilidade, 
nos perguntando onde e como passa a haver algo que não havia. Investigamos um 
modernismo num lugar que ainda se quer moderno, de modo que estamos sempre nos 
perguntando: como isso acontece?  

Assinalamos, portanto, que a origem da experiência moderna nas artes plásticas 
em Goiás pode ser historicizada e precisa ser reconstituída para que se compreenda o 
processo do “torna-se” de todo um universo artístico. Fundamental partir do pressuposto 
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de que esta origem se dá numa “cidade nova de fronteira”10, portanto trata-se de um 
modernismo no extremo-ocidente, assim necessariamente transculturado. 

Deste modo, a origem da experiência moderna em Goiás é delimitada, segundo 
nossa perspectiva, a partir da chegada de dois artistas estrangeiros (primeiro o alemão 
Henning Gustav Ritter11 em Goiânia em 1949 e depois o frade italiano Nazareno 
Confaloni12 na Cidade de Goiás em 1950), e seus respectivos encontros com Luiz 
Augusto do Carmo Curado13, intelectual goiano que além de viver algumas experiências 

                                                           
10 O conceito é conferido pelo historiador Luiz Sérgio Duarte da Silva às cidades de Goiânia e Brasília, 
como novas cidades brasileiras. O autor define muitas características destas cidades direcionando suas 
teses para a construção de um “tipo ideal de cidade nova de fronteira”, destacamos: “A aventura em 
escala social é um subproduto das cidades novas de fronteira [...]. O tema da procura do centro confunde-
se com a busca do sagrado [...] O desejo de estar no coração da realidade denuncia a nostalgia do paraíso 
[...]. A conquista do centro é pura aventura [...]. A Aventura (tipo simmeliano) é uma forma de 
experiência marcada pelo princípio da acentuação [...] É a sensação de contraste instituída por  paradoxos, 
tais como instalar o sentido no fragmentário (o aventureiro faz da ausência de sentido da sua vida um 
sistema de vida) [...], incorporar o acaso (...) à necessidade” (SILVA, 2005, p. 147 e 148).   
11 Henning Gustav Ritter nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 10 de março de 1904 e faleceu em 
Goiânia em 1979. Iniciou seus estudos se arte em Hamburgo. Vem para a América do Sul em 1935 (Peru) 
e no ano seguinte para o Brasil. Se estabelece primeiro em Araxá (MG) e chega a Goiânia em 1949. Em 
Goiânia, foi co-fundador da EGBA e do IBAG, assim como professor de mobiliário na Escola Técnica 
Federal. Por seu trabalho com marcenaria ele começa a esculpir em madeira, de estilo arredondado e liso 
assimilando depois uma linha geométrica. Além de também ensinar a técnica de cortar a esteatita (pedra 
sabão), estimulou o gosto pela matéria-prima de grande oferta na região Centro Oeste (GOYA, 1998, p. 
152). A formação artística de Ritter se dá na Alemanha. Sua formação sob as bases da Escola de Bauhaus, 
fundada por Walter Gropius em 1919 em Weimar, indica a origem de seu estilo concreto muito ligado ao 
design e a arquitetura.  
12 Frei Nazareno Confaloni, pintor, desenhista, muralista e animador das artes, nasceu em Grotte de 
Castro, Viterbo, Itália, em 23 de janeiro de 1917, e faleceu em Goiânia em 1977. Ainda na Itália, 
ordenou-se sacerdote na Ordem dos Dominicanos em 1939. Estudou na Academia de Belas Artes de 
Florença, no Instituto do Beato Agélio de Pintura, na Escola de Arte Brera de Milão e na Escola de 
Pintura Michelangelo com Felipe Carena Baccio, Maria Bacci e Primo Conti. Em Roma, participou do 
Salão de Minerva (1948) e de uma coletiva em Milão (1949). Em 1972, foi premiado com a medalha de 
prata no Concurso Europa, realizado pela galeria Ieda, de Florença. Vem para o Brasil em 1950, fixando 
residência na cidade de Goiás. Como vimos, acompanha Curado na tarefa de fundar a EGBA em 1952. 
“Foi inegavelmente o mais importante professor da EGBA” (MENEZES, 1998, p.184). Participou 
durante toda a vida de incontáveis exposições em todo o Brasil e teve uma importância fundamental na 
vida artística dos que seriam a primeira geração de artistas formados em Goiás (GOYA, 1998, p. 149).  
13 Luís Curado foi economista, escultor e xilógrafo. Sua atuação é marcada pela ação pedagógica na área 
de ensino de Arte na EGBA, acrescida de seu papel de animador das artes e suas incursões como artista 
plástico, especialmente na gravura (xilogravura). Curado teria transitado por várias áreas das artes, entre 
elas, a música, o teatro, a cenografia, a escultura, o desenho, a terracota, a pintura, colagens e iluminação 
cênica (GOYA, 1998, p. 108). Nascido na cidade de Pirinópolis (1919 – 1996), teve seus contatos com as 
artes quando ainda era menino, durante o tempo que estudou no Colégio Jesuíta Anchieta, em Friburgo, 
cidade fluminense. Após muitos anos estudando em colégios como Bonfim, em Silvânia e no Liceu de 
Goiás, na cidade de Goiás, ele volta para Pirinópolis para ajudar a família nos negócios. Lá ele acaba se 
envolvendo com o teatro local. Curado vem depois para Goiânia, onde se formou em Contablidade pela 
Escola Goiana de Comércio. Tornou-se contador da Prefeitura de Goiânia e, por meio deste cargo, 
professor da Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG), permanecendo ligado à instituição por 34 anos, até 
se aposentar. (GOYA, 1998, p. 109). Curado era insatisfeito com o rumo das Artes em Goiás e via na 
idéia de monta uma escolhinha que iria despertar a possibilidade de um movimento que despertasse novos 
conceitos artísticos na sociedade da nova capital. Assim como já explicitamos anteriormente, em 1950, 
juntamente com Gustav Ritter funda a escolhinha que seria o embrião da EGBA, a qual se dedicou 
completamente deste o processo de fundação até seu fechamento. Ele é o primeiro artista a fazer gravura 
em Goiânia e foi responsável também pela elevação da serigrafia ao nível comercial (GOYA, 1998, p. 
114). Vale dizer sobre Curado que, apesar de ter sido ele um dos mais importantes articuladores das artes 
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de movimentação cultural na nova capital preocupava-se com a formação de novos 
artistas engajados num projeto de arte mais moderno do que se observava na produção 
local. A situação de encontro desses três artistas já tinha como objetivo a criação de uma 
Escola de Belas Artes em Goiânia. Idéia esta que Ritter e Curado, lecionando juntos na 
Escola Técnica Federal não só alimentavam, como tinha testado na forma de uma 
escolinha livre na da Praça Cívica, no centro de Goiânia. 

Pode-se afirmar que os acontecimentos, neste caso, os encontros, que levam a 
efetivação da criação de uma Escola de Belas Artes em Goiânia em 1952, ambiente 
preparado para novas manifestações culturais desde seu “Batismo Cultural” em 1942, 
encerram a origem da experiência que investigamos. Trata-se de uma das primeiras 
posições historiográficas a serem sustentadas por este trabalho: a de que o modernismo 
em Goiás parte de um acontecimento específico, a criação da EGBA - Escola Goiana de 
Belas Artes e os esforços de seus fundadores para oferecer condições de 
desenvolvimento de uma arte em Goiânia que se diferenciasse do modelo 
romântico/neoclássico dominante na cena local, bem como dialogasse diretamente 
comas diversas correntes estéticas modernistas já conhecidas14. A criação da EGBA nos 

                                                                                                                                                                          

em Goiás, termina sua vida relegado ao esquecimento por parte dos artistas, inclusive das nova gerações. 
“Desde a extinção da EGBA, o artista, ressentido com a destruição da escola e com sua exclusão do 
quadro de docentes da Faculdade de Arquitetura da UFG, recluiu-se na ETFG, voltando-se para o 
magistério secundarista completamente esquecido no meio cultural e artístico” (GOYA, 1998, p. 120). A 
pouca ênfase dada à Luis Curado seria justificada por alguns, segundo GOYA, em função de sua 
atividade artística representativa, porém, tímida, já que sempre se dedicou mais as questões ligadas a 
articulação pedagógica e artística.  
14 Esta posição tem referência nas indicações das pesquisadoras Edna Goya e Aline Figueiredo que 
atestam a importância da EGBA no processo de desenvolvimento artístico de Goiás, detalhando 
acontecimentos e, no caso de Goya, delimitando a importância da instituição para a experiência moderna, 
que ela estuda com relação à prática da gravura em Goiás, não tomando como objeto de pesquisa a 
configuração geral de um modernismo em Goiânia. Edna Goya trabalha com a história da gravura em 
Goiás e ‘descobre’ a experiência da gravura já moderna, oferecendo uma importante contribuição para o 
mapeamento de artistas e noções historiográficas sobre arte em Goiás. Em outros textos esta autora 
desenvolve uma pesquisa aprofundada sobre o processos criativo do artista precursor da arte moderna em 
Goiás, D.J. Oliveira. Já o trabalho de Aline Figueiredo, um texto de 1979, é o primeiro a datar e narrar os 
acontecimentos de um movimento artístico no Centro-Oeste, incluindo comentários sobre alguns goianos, 
mas não todos os modernos, e não só os modernos. Trata-se de uma obra pioneira que tenta dar conta do 
maior número de informações quantitativas sobre a produção artística da região até então. Há o 
mapeamento e a crítica feita sobre os seguintes artistas goianos (além de artistas do Distrito Federal, de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins: D.J. Oliveira, Cléber Gouvêa, Siron Franco, Antônio 
Poteiro, Omar Souto. Embora seja mencionada no texto de Aline a questão de um ideário moderno, a 
questão não é tomada como problema nem tampouco é organizada sistematicamente. Vale destacar ainda 
que é objetivo deste trabalho fazer um diagnóstico do campo dos estudos histórico-artísticos em Goiás 
procurando por uma história da historiografia sobre arte em Goiás, uma vez que entendemos que para 
contribuir com uma História da Arte em Goiás  é necessário uma história da historiografia para uma 
historiografia do modernismo. Identificamos o campo primeiramente nos termos de uma produção 
bibliográfica que diz respeito à história da arte geral em Goiás e não só do modernismo, mas do barroco, 
romantismo, até o modernismo. Posteriormente o objetivo é uma história da historiografia buscando 
localizar as definições de um modernismo goiano, suas características e implicações estéticas, teóricas, 
históricas, sociais e culturais. Verifica-se que os uma historia da historiografia da arte em Goiás ou dos 
estudos histórico-artísticos em Goiás está separada em: estudos sobre artistas, crítica de arte, textos 
acadêmicos e ensaios; importante ressaltar que a crítica de arte produziu uma consciência histórica e 
trabalhou pela cristalização de uma idéia de arte em Goiás. Esta crítica fez um trabalho midiático. 
Falaremos oportunamente sobre quem escreveu sobre arte em Goiás e quais as principais posições 
historiográficas por estes autores levantadas.  
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anos 1950 fica delimitada como marco inicial dos desdobramentos que levarão a 
experiência moderna propriamente dita, uma vez que em termos pictóricos uma ruptura 
estética irá ocorrer de maneira fragmentada e individualizada na trajetória artística dos 
artistas formadores de uma cena precursora da arte moderna ao longo do período 
recortado por esta pesquisa, assim como nos processos de aprendizagem estabelecido 
por estes artistas para com artistas em formação dentro da Escola e dentro dos ateliers. 
A EGBA funciona como ambiente aglutinador de aprendizagem e troca, assim como 
reúne em torno de si, como instituição, valores modernistas. Do ponto de vista do que 
pode ser considerado como motivação para a produção de experimentações estéticas 
notadamente modernistas, fundadoras de tradições locais, pode-se pensar a EGBA como 
lugar onde a experiência moderna se torna possível no limite do estímulo a expansão de 
linguagens e técnicas expressivas nos termos de relações de aprendizagem e trajetórias 
criativas individuais.    

Importante destacar que antes da criação da EGBA, artistas vindos da antiga 
capital, a Cidade de Goiás, “ligados ainda à arte mimética de cunho notadamente 
decorativo e ao modelo acadêmico neoclássico europeu de herança colonial” (GOYA, 
1998, p. 70), reunidos com intelectuais recém-chegados a cidade criaram em 1945 a 
Sociedade Pró-arte de Goiás, sendo esta uma primeira movimentação em prol do 
desenvolvimento das artes na cidade. Tanto o Batismo Cultural de Goiânia como a 
criação e a atividade da Sociedade Pró-arte de Goiás (de 1945 a 1947) são tomadas aqui 
como antecedentes criativos e ideológicos da experiência moderna que começa a ser 
vivenciada apenas a partir do funcionamento da EGBA.   

No sentido de apresentar uma breve exposição das posições já discutidas no 
âmbito dos estudos histórico-artísticos em Goiás vale dizer que na perspectiva de Edna 
Goya a EGBA nasce da inconformidade de Luís Augusto do Carmo Curado, que 
insatisfeito com o diletantismo desorientado nas artes e preocupado com a falta de um 
ambiente artístico que assegurasse a permanência do artista no estado, pensava em criar 
uma escolhinha para viabilizar seus ideais. Na ETFG – Escola Técnica Federal (recém-
criada em Goiânia) Curado conheceu o escultor Henning Gustav Ritter que se 
entusiasma com a idéia. Eles montam juntos um curso particular de artes plásticas, e, 
em 1950, e o curso criado transformou-se em uma escola que passou a funcionar de 
forma itinerante.  

Aline Figueiredo (1979, p. 94) narra a situação do encontro entre Curado e Frei: 
“em uma de suas viagens a cidade de Goiás, Luiz Curado soube da presença de um 
‘frade louco’ que pintava umas coisas esquisitas, segundo a população da cidade” que 
provavelmente estranhava naquele momento o traço já moderno do missionário 
dominicano Nazareno Confaloni que fazia estudos para pintar os 15 afrescos da Igreja 
do Rosário Curado, logo após conhecer o Frei, o convida a fazer parte do corpo docente 
da escola que pretendiam criar.  

Segundo Goya (1998, p.77), Curado considera o Frei um artista de vanguarda e 
acredita que ele seria capaz de imprimir uma nova mentalidade nas artes goianas. Em 
1952, o Arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira preparava-se para criar a 
Universidade Católica - ainda chamada Universidade de Goiás - vendo o esforço de 
Curado, Ritter e Confaloni e desejando mais uma faculdade para completar o conjunto 
necessário, os convida a anexar seu projeto a este maior. É Luis Curado quem cuida das 
questões processuais e propriamente de modelo pedagógico da Escola, que foi pensado 
a partir do curso da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1953 a 
EGBA é inaugurada sob direção de Luís Curado, primeiro do grupo de pioneiros1 
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formado também por Frei Confaloni e Gustav Ritter, eis o trio articulador 
(FIGUEIREDO, 1979, p. 94). 

No trecho que se segue, Aline Figueiredo (1979, p. 95), assinala a importância 
da EGBA ao criar um clima favorável ao pensamento moderno nos anos 50 em Goiânia:  
“Na década de 1950 a EGBA desempenhou papel de grande importância na vida 
cultural de Goiânia, uma vez que era a única a atuar no setor. Principalmente pela 
formação de valores que esboçariam o movimento goiano”. Para esta autora, a atuação 
da EGBA mobiliza a opinião publica e em 1959 é aberto o MAG – Museu de Arte 
Moderna de Goiânia, lamentavelmente fechado em 1961 e reaberto em 1969. Reitera 
Edna Goya (1998, p. 90) que, “nos anos 50, a EGBA liderou o movimento artístico 
goiano, não medindo esforços para atingir tais objetivos. Buscou elevar a cultura da 
nova capital a níveis que ultrapassariam, no futuro, as fronteiras goianas por meio de 
uma geração de valores artísticos de grande repercussão, o que levou à fundação do 
Museu de Arte Moderna de Goiânia”.  

Goya (idem, p.92) observa que, em 1959 começa a crise da EGBA, que por ser 
uma instituição sem fins lucrativos e estar ligada a uma empresa, lutava para enfrentar a 
falta de recursos e suportava ainda problemas internos ligados a concepções 
conservadoras que impediam o avanço da escola. Um grupo dissidente, formado por 
professores e alunos, em nome da liberdade de expressão, organizava-se para fundar 
uma outra escola, o IBAG – Instituto de Belas Artes de Goiás que começa independente 
e logo é anexado a recém criada UFG – Universidade Federal de Goiás em 1962. Entre 
os professores dissidentes estava um dos pioneiros. Ritter se liga ao IBAG juntamente 
com Antônio Henrique Peclát e Maria Guilhermina (formada na primeira turma da 
EGBA, tornara-se a primeira artista goiana a expor na Bienal de São Paulo). Goya 
analisa ainda que a existência de duas escolas de arte em Goiânia levaria a acirrada 
concorrência entre elas e que, face a isso a EGBA contrataria em 1961 o pintor paulista 
D.J. Oliveira que tinha grandes habilidades artísticas e fazia sucesso na cidade desde 
que chegara e instalara seu ateliê no fundo do palco do Teatro de Emergência, liderado 
por João Bênio. Oliveira é convidado a levar seu ateliê para dentro da EGBA, o que 
possibilita uma integração interessante entre os artistas do período. Logo em seguida, 
em 1962, o IBAG contrata Cléber Gouvêa, artista mineiro que despontava na pintura e 
dominava as técnicas de gravura. Já em 1963 acontece o I Salão de Artes do IBAG. Em 
1969 a EGBA é transformada na Escola de Arquitetura e Artes da UCG, sendo 
posteriormente extinguida em 1972. Vale destacar que em 1970 acontece a I Bienal de 
Artes Plásticas de Goiás, afirmação da existência de uma arte moderna no estado que 
começava a despontar no cenário artístico nacional.  

Se admitimos como posição historiográfica a criação de uma escola como marco 
da experiência artística moderna e se torna fundamental observar como característica do 
fenômeno sua relação com um decisivo processo de institucionalização. Pretendemos 
aqui apenas salientar que Goiânia, como parte do projeto de Estado Nação 
modernizador de Getúlio Vargas, responsável por desenvolver o interior do país, 
modernizando inclusive suas estruturas institucionais, como lugar onde a força 
institucional teria impulsionado sua própria criação e existência, de alguma maneira 
exige o formalismo ao mesmo tempo que o motiva, como contexto histórico e 
determinação social.  

Não só a criação da EGBA, mas uma série de acontecimentos posteriores, 
seguem a lógica do processo de institucionalização como parte integrante motivadora da 
experiência de modernização ocorrida nas artes plásticas. Sabemos que instituições 
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produzem, possuem consciência histórica. Entendemos aqui que uma análise dos 
processos de institucionalização diz respeito ao estudo da forma como o artista se insere 
no mundo social, isto é, como ele é convidado a participar. Pensar a EGBA, sua 
fundação, funcionamento e crise como movimentação simbólica, como mobilização de 
valores e práticas, é uma das perspectivas de análise empreendidas por esta pesquisa15.  

 
IV. 
 

Assim como mencionamos anteriormente, uma das tensões relativas a esta 
pesquisa é a investigação da visualidade da experiência moderna nas artes plásticas em 
Goiás, identificada como uma visualidade de fronteira, esta que encerra, por sua vez, 
um discurso identitário de elaboração de especificidades culturais da região central do 
Brasil, compreendida pelo estado de Goiás, no âmbito de sua cultura popular e 
tradicional e em relação a formação de uma identidade cultural urbana da jovem capital 
Goiânia, bem como dialoga com a absorção e o desenvolvimento de possibilidades 
expressivas de matriz estética modernista. A partir das possíveis dimensões de uma 
visualidade deste modernismo, compreendida como “uma reunião de discursos e 
práticas constituindo distintas formas de experiência visual em específicas 
circunstâncias históricas (MENEZES, 2005, p. 30), procuramos analisar resumidamente 
a seguir duas manifestações visuais desta experiência, avaliadas por esta pesquisa como 
sintetizadoras de valores identitários. Importante assinalar que tal investigação diz 
respeito a uma relação de observação, de análise, uma situação hermenêutica de contato 
direto com a produção artística modernista – a produção visual - e os significados delas 
possíveis de serem identificados. Primeiramente cuidamos de expor o contexto de 
produção das imagens, ou seja, a que acontecimentos históricos elas dizem respeito, 
para então analisar o que buscam representar. 

Em 1954, ocorre em Goiânia um evento de grande impacto cultural. A 
historiadora Aline Figueiredo resume: 

  
                      Os intelectuais goianos, reagindo ao isolamento cultural da jovem metrópole do 

oeste, liderados pelo escritor Xavier Júnior, então presidente da Academia Goiana 
de Letras, apoiados pela Associação Brasileira de Escritores, promoveram, entre 14 
e 21 de fevereiro o I Congresso Nacional de Intelectuais. Nomes importantes da 
intelectualidade brasileira e da América Latina, entre escritores, poetas, sociólogos, 
professores, arquitetos, educadores, músicos, artistas plásticos, cineastas e 
jornalistas reuniram-se pela primeira vez no Centro-Oeste. Destaques as presenças 
de Pablo Neruda, Jorge Amado, Mário Schenberg, José Geraldo Vieira, Mário 
Barata, Orígenes Lessa, Lima Barreto, Vila-nova Artigas, entre outros. 
(FIGUEIREDO, 1979, p. 94). 

 

                                                           
15 O Instituto de Belas Artes de Goiás – IBAG/UFG (atual Faculdade de Artes Visuais - FAV), Museu de 
Arte de Goiânia - MAG, diversos salões de artes plásticas, bienais nacionais e regionais ocorridas em 
Goiás e exposições diversas são algumas ações de teor institucional que estão no foco de análise deste 
trabalho. Dizem respeito aos processos de institucionalização investigados na pesquisa também: o fato do 
estado contratar o artista e o fato de o estado utilizar a imagem do artista. Sinalizamos que tais processos 
se relacionam com o que levou a criação do que chamamos de “pequeno cânone regional”, ou seja, o 
espaço imaginário ocupado pelos principais artistas goianos, estes, impreterivelmente ligados ao gosto 
modernista em voga em Goiânia. 
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O que nos interessa ressaltar é que a Escola Goiana de Belas Artes - EGBA 
organiza em Goiânia, na ocasião do Congresso Nacional de Intelectuais, uma exposição 
coletiva que busca reunir um complexo espectro tanto de manifestações artísticas 
goianas, quanto brasileiras. Foram mostradas cerca de 317 obras entre pinturas, 
desenhos, gravuras e esculturas de artistas goianos (Curado, Confaloni e Ritter) e de 
diversos artistas representantes de vários estados do país (entre eles: Oswaldo Goeldi, 
Carlos Scliar, Vasco Prado, Mário Gruber, Mario Zanini, Rebolo, Volpi, Djanira) 
(FIGUEIREDO, 1979, p. 94).  

A exposição ofereceu visibilidade também para artistas anônimos da arte 
popular em cerâmica e madeira (conjunto artístico formado pelo que se conhece como 
“Ex-votos de Trindade”, tratando-se assim de peças de cunho religioso produzidas em 
agrado ao Divino Espírito Santo deixadas na cidade de Trindade – GO por 
romeiros/“artistas” desconhecidos durante a “Festa do Divino”), além de ter exposto 
dezessete imagens do escultor do barroco goiano José Joaquim da Veiga Vale (1806- 
1874) e, ainda, algumas peças da arte figurativa Karajá, nação indígena localizada 
região do Rio Araguaia, em Goiás. Nesta ocasião fora a primeira vez que as obras de 
Veiga Vale foram organizadas e dispostas para uma apreciação pública.  

Sob nossa percepção, a reunião destas três representativas manifestações da 
cultura popular, tradicional ou pré-moderna de Goiás (arte barroca de Veiga Vale, arte 
indígena Karajá e arte popular dos “Ex-votos”), nesta exposição orientada pela direção 
da Escola Goiana de Belas Artes - EGBA, ou seja, pensada e sistematizada por Luiz 
Curado cerca de dois anos após a criação da escola (momento de afirmação e aceleração 
do processo de atualização estética modernista), encerra importantes princípios de 
elaboração identitária do fenômeno cultural que pesquisamos.  

Neste sentido, trazemos para o conjunto da reflexão duas manifestações 
imagéticas referentes ao acontecimento, dimensionadas aqui como relevantes 
documentos históricos: primeiro, o convite da exposição organizada pela EGBA no 
Congresso Nacional de Intelectuais, que contém a marca/logomarca da escola 
(organizadora do evento e responsável pela produção gráfica que lhe deu suporte), que 
contém, por sua vez, o que pode ser considerado a “identidade visual” da instituição; e 
segundo, especificamente, a capa do catálogo da exposição, cuja composição visual se 
relaciona com o aspecto geral da primeira. Estas imagens são amostras da visualidade 
produzida pela EGBA, uma espécie de comunicação institucional direcionada pelo 
pensamento criativo de Luiz Curado, bem como por seu conhecimento técnico em artes 
gráficas.  



 

17 

 

 
Convite da Exposição organizada pela EGBA no I Congresso Nacional de Intelectuais,  
Goiânia, 1954. 

 
 
A identidade visual escolhida por Curado para escola de Belas Artes marcada 

pela figuração indígena Karajá, mas especificamente pelo que é conhecido como as 
“bonequinhas Karajás”. Curado soube reconhecer a particularidade da estética Karajá de 
produzir uma arte figurativa desligada de uma utilidade mais direta, como é o caso do 
artesanato relacionado ao adorno do corpo ou a estetização de utensílios, ou seja, uma 
produção artística exclusivamente voltada para a apreciação via representação da figura 
humana e da fauna regional. Amaury Menezes pontua a especificidade destes indígenas 
“artistas plásticos”: “Em Goiás merece referencia especial a nação Karajá pela 
singularidade de sua produção, que não se restringe apenas a ornamentação e adorno 
dos utensílios, mas apresenta uma arte figurativa que vem merecendo atenção dos 
estudiosos pelo seu ineditismo”(MENEZES, 1998, p. 19). 

Não é nosso objetivo nos aprofundar nas questões relativas a produção artística 
Karajá mas entender a dimensão de sua utilização na identidade visual da EGBA. 
Segundo nossa ótica, o tratamento da figuração Karajá na produção visual da EGBA e 
do Congresso Brasileiro de Intelectuais nos anos 1950, assim como a aparição neste 
contexto de uma amostragem da diversidade da arte popular goiana, confirma a 
vinculação estética da experiência moderna em Goiás em relação à diversidade dos 
modernismos latino-americanos, assim como com a matriz modernista brasileira, 
ressaltando ainda a complexidade do processo de modernização das artes no extremo-
ocidente.  

Aqui é a dimensão da “busca de raízes” que deflagra a atenção empreendida por 
este modernismo goiano as tradições pré-capitalistas, pré-modernas, ou mesmo, pré-
colombianas. De modo que é importante lembrar de Ades (1997, p. 229) quando afirma 
que essa “busca de raízes”, quando acaba por produzir uma noção de mestiçagem como 
postura anti-colonial, não se define por uma estética particular ou por uma idéia pré-
articulada. Trata-se oportunamente de uma “estética que se abre” a novas linguagens, 
estas que tem a prerrogativa de terem que funcionar em termos de significação no 
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diverso e contraditório contexto latino-americano. Como “estética que se abre” ela é 
sempre uma busca, neste caso, uma busca por uma identidade cultural nacional ou 
regional a partir de uma investigação formal de caráter experimental. 

Parece-nos sintomática, sobretudo, a recuperação da arte indígena num contexto 
modernizador das artes em Goiás. Identificamos no olhar modernista de Luiz Curado, 
assim como da EGBA, no empreendimento de comunicação visual do Congresso 
Brasileiro de Intelectuais, um momento particular de elaboração identitária. Curado não 
só realiza o exercício criativo da apropriação e da resignificação, trazendo uma 
experiência tradicional para fora de seu contexto simbólico, portanto, estetizando-a, 
valorizando-a, como procura, no desenvolver de novas peças gráficas (há o exemplo não 
revelado aqui das revistas da EGBA, mas se percebe o que dizemos na segunda imagem 
exposta), dar continuidade a investigação, não tomando sua apropriação da estética 
Karajá como algo pronto, dado, mas em construção. Curado, ao reconstituir as linhas 
das bonecas Karajás indica que seu “novo olhar sobre o passado” (capaz de revelar em 
contexto urbano fragmentos da tradição deste lugar – aqui uma tradição visual indígena 
específica – especialmente figurativa) está motivado pela especulação estilística 
modernista: percepção evidente nos processos de simplificação de traços e contornos, na 
economia das linhas e cores do desenho, num tom geral que pode ser lido como 
timidamente cubo-futurista. 

De modo que a “busca de raízes”, no modernismo goiano, expressa, entre outras 
maneiras, como resgate e valorização da arte figurativa Karajá, revela a posição de Luiz 
Curado como um intelectual que tem como objetivo ações de revisão histórica, que 
utiliza a instituição que criou e dirigiu para a construção de uma identidade para Goiás, 
esse demarcado que compreende um pedaço central da América do Sul. Curado 
explorou esteticamente as bonecas, as investigou formalmente, as resignificou ao 
estetizá-las, trazendo seus contornos para uma superfície bidimensional, retirando-as de 
sua apreciação inicial de “escultura”16. Podemos afirmar tanto que ele as modernizou 
quanto que ele especificou e desenvolveu os parâmetros modernizantes da arte goiana 
na composição desta identidade visual da escola que sonhou. A imagem da escola pode 
ser entendida como uma vontade de espelho para o que se tornaria a arte em Goiás, 
segundo as aspirações de Luiz Curado. Trata-se obviamente de um processo de 
apropriação simbólica, onde signos de uma cultura, neste caso, são absorvidos e 
modificados em suas intenções de significação: aqui eles servem ao um ideal de arte 
moderna, de arte nova, de “Renovação”, de “Arte Nossa”17, de goianidade. Essa 
logomarca quer mostrar a especificidade de uma arte goiana, busca apresentar uma 
referencia visual para este lugar ainda desconfigurado do mapa da arte do século XX. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Luiz Curado deu continuidade à investigação da figuração Karajá em um série de colagens.  
17 Os dois termos são referências indiretas aos nomes duas Revistas editadas na EGBA com contribuição 
de alunos e professores. 
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      Capa do catálogo da Exposição organizada pela EGBA no I Congresso Nacional de Intelectuais,  
      Goiânia, 1954. 

 
 
Sem fazer uma avaliação iconográfica mais ampla que possa designar um 

conjunto simbólico mais expressivo, pensemos aqui no que estas imagens (momentos 
diferentes de uma mesma investigação formal) inferem sobre a composição de uma 
visualidade de fronteira relativa ao modernismo nas artes plásticas em Goiás. Um 
caminho possível para a argumentação seria a identificação da premissa de elaboração 
de uma tradição pré-capitalista que possa coexistir com o processo modernizador. 
Modernidade e tradição aqui não se opõem, se sobrepõem, formando um duplo e 
híbrido sentido. Aqui é necessário lembrar Oswald: “só a antropofagia nos une” e a 
antropofagia é o princípio transculturador fundamental do modernismo brasileiro 
quando se verifica quase que como uma matriz epistemológica capaz de dar espaço 
certo ao contraditório específico de nossa experiência ameríndia.  

É possível perceber nestas peças de Curado que, mesmo aparentemente 
sucumbida à estilização, estão presentes aspectos da fronteira. Podemos afirmar que esta 
presença não é crítica, que de fato não há nestas composições visuais um aspecto de 
crítica ao processo de desenvolvimento capitalista empreendido em Goiás. Entretanto, 
sabe-se que o mesmo olhar que valoriza é aquele que expressa o temor de algo que 
esteve escondido, subjugado e que agora precisa ser reavaliado. A estetização faz aqui 
um papel oficializante. Esta identidade visual modernista da EGBA coloca dentro do 
que se quer como cânone moderno aquilo que estava fora de qualquer cânone ou mesmo 
de qualquer referencia de status em arte. Sabe-se que o artesanato e a arte popular nunca 
foram muito bem avaliados pela arte acadêmica. Nesse sentido, Curado cumpre o seu 
papel de transculturador e de mediador cultural, de intelectual que resignifica seu tempo 
e suas condições de criação artística.  

O que se conclui também, a partir desta experiência imagética de Curado, é que 
o programa modernista goiano desejava contribuir para a localização e produção de uma 
imagem de Goiás, desejava paralelamente refletir sobre uma identidade goianiense 
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ligada a uma cultura tradicional goiana, uma identidade de caráter contemporâneo ou 
moderno. Trata-se de um processo de preenchimento, de construção de identidade num 
lugar que parecia anteriormente “vazio”: tais elementos de significação (as referências a 
arte figurativa Karajá) não haviam sido ainda revelados, construídos ou desconstruídos 
em contexto modernizante. Segundo nossa perspectiva, a partir da produção visual 
interna da Escola Goiana de Belas Artes, que encontra nesses dois exemplos aqui 
demonstrados momentos importantes, passa-se a constituir o que estamos chamando de 
uma visualidade de fronteira.   
 
 
V. 

Com base na resumida exposição de algumas posições historiográficas 
identificadas em dois dos mais relevantes estudos histórico-artísticos sobre a realidade 
em Goiás (item III), Aline Figueiredo e Edna Goya, voltamos a apontar as posições 
relativas às primeiras conclusões desta pesquisa. Procuramos delimitar uma cena 
precursora da arte moderna em Goiás. Esta cena é formada, de acordo com os 
resultados desta pesquisa, por um conjunto obras, artistas, seguidos de processos 
decisivos de institucionalização, reunidos em torno dos cinco artistas “pioneiros” ou 
“precursores” da arte moderna em Goiás, artistas-professores, que têm tanto nas suas 
produções artísticas individuais, quanto nas relações de aprendizagem estabelecidas 
com as novas gerações, a importância de formar núcleos de aprendizagem que vão 
possibilitar os desdobramentos de uma tradição modernista em arte em Goiânia, calcada 
em valores construídos nestes espaços. Assim afirmamos o conjunto dos cinco artistas 
precursores formado pelo gravurista e escultor Luiz Curado, o pintor Frei Nazareno 
Confaloni, o pintor, gravurista e muralista D. J. Oliveira18, o escultor Gustav Ritter e o 

                                                           
18 D. J. Oliveira - Dirso José de Oliveira nasceu em Bragança Paulista em 14 de novembro de 1932. Já em 
1943 iniciava pintura à óleo com o pintor paisagista de sua cidade, Luis Gualberto. Em 1946 muda-se 
para São Paulo e começa a trabalhar com pintura decorativa, cenografia para teatro e televisão (TV Tupi), 
onde trabalha por alguns anos. De 1946 a 1955 convive com artistas da Fundação Álvares Penteado e 
participa do Grupo do Braz (imigrantes italianos que fazem arte aplicada), onde tem aulas de desenho. É 
através deste grupo que ele conhece o gravador Volpi e entra para o Grupo Santa Helena, também de 
imigrantes, estes de orientação socialista, um dos primeiros ateliês livres do país, de imensa 
representatividade para a arte moderna brasileira, onde fica de 1949 a 1956. Em São Paulo, Oliveira 
participa da primeira Exposição de Arte do Grupo dos Artistas Paulistas. Muda-se em 1956 para Goiânia, 
onde recomeça os trabalhos de artes aplicadas (comerciais e não artísticas), no entanto, é aqui que ele 
retoma também seu projeto artístico e desenvolve seu estilo expressionista figurativo inconfundível 
(GOYA, 2005, p. 32). Quando Oliveira chega em Goiás, é apresentado por Batista Custódio ao diretor do 
Teatro de Emergência, João Bênnio (dramaturgo pioneiro do estado), e com ele realiza seu primeiro 
trabalho como cenógrafo na montagem da lendária peça de Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, que 
revoluciona a concepção de arte neo-romântica obsoleta presente na nova capital, introduzindo o que 
havia de mais moderno na dramaturgia e nas artes plásticas.  Por este trabalho, D.J. é convidado por Luiz 
Curado a integrar o grupo de professores da recém criada EGBA – Escola Goiana de Belas Artes – 
precursora da atual Escola Edgar Graeff de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Goiás, 
que na época era apenas Universidade de Goiás. Como professor, D.J. Oliveira cria, juntamente com 
outros artistas, o Primeiro Ateliê Livre da EGBA. Ele contribui para a formação direta ou indireta de 
praticamente todos os artistas goianos das próximas gerações, que eram alunos regulares da EGBA ou 
freqüentadores assíduos de seu Ateliê, a exemplo de Siron Franco (aluno do Curso Livre da EGBA), Ana 
Maria Pacheco, Isa Costa, Roosevelt (Roos), Dinéia Dutra, José César e Vanda Pinheiro. Mas é uma de 
suas alunas, Grace Maria Machado de Freitas, que desenvolve com ele, com base na idéia que Cléber 
Gouveia havia lhe dado, de fazer gravura com ferro (material abundante em Goiás) ao contrário do cobre 
(metal caro e difícil de conseguir na região) (GOYA, 2005, p. 49).  
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gravurista e pintor Cléber Gouvêa19. Curado, Ritter e Confaloni são considerados o trio 
articulador, responsável pela fundação da EGBA. Após esse momento inicial entram na 
cena artística goiana o pintor e gravurista paulista D.J. Oliveira, assim como o pintor e 
gravurista mineiro Cleber Gouvêa. Na prática da arte moderna em Goiás, D.J. Oliveira e 
Cléber Gouvêa acabam assumindo também o papel de “pioneirismo”.  

Percebe-se que modernismo em Goiás se dá primeiramente através da 
importante contribuição de artistas estrangeiros, universos estéticos/históricos diferentes 
condensados e reelaborados em contexto goiano. Como se vê, é posteriormente que 
artistas diretamente ligados ao Modernismo Brasileiro surgem no cenário goiano. Trata-
se de um encontro de experiências individuais em trânsito que formam uma “cena 
inaugural oficial”: Luis Curado era o único goiano (de Pirenópolis), formado, porém, na 
Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Gustav Ritter estudou em Bauhaus, 
em Hamburgo na Alemanha. Frei Confaloni passara pelas mais tradicionais escolas de 
arte da Itália, como a Escola de Belas Artes de Florença. D.J. Oliveira teve sua 
formação ligada ao Grupo Santa Helena em São Paulo, o mesmo de Volpi e Rebolo, 
trazendo para Goiás sua experiência de “ateliê coletivo”. Cléber Gouvêa, mineiro de 
Uberlândia, estuda em Belo Horizonte com o grande pintor modernista brasileiro 
Guinard, e acaba sendo o primeiro a desenvolver o abstracionismo na pintura em Goiás, 
mesmo porque a matriz abstracionista fundamental é Gustav Ritter com suas esculturas, 
seguido dos processos de aprendizagem da aluna Maria Guilhermina.  

Em resumo, nos termos da configuração de uma cena precursora da arte 
moderna em Goiás, produto do contexto modernizador dos primeiros anos após a 
construção da nova capital Goiânia, assim como do ponto de vista da delimitação de 
uma origem para a experiência moderna nas artes plásticas, afirma-se que entre o 
desenvolvimento de poéticas individuais, processos de institucionalização e relações de 
aprendizagem, formaram-se em Goiânia, (verificando do ponto de vista de uma 

                                                           
19 Cléber Gouvêa, mineiro, natural de Uberlândia (1942 – 1999), iniciou seus estudos nas artes em 1954, 
trabalhando em murais como aluno auxiliar do mestre mineiro, Geraldo Queiroz. Cléber, aos 12 anos de 
idade, ficara fascinado com o trabalho deste pintor, de orientação humanista, preocupado com a 
problemática social e política do país. Com a morte de Queiroz, em 1958, Cléber segue para a capital 
mineira. Lá ingressa na Escola de belas Artes Guinard, tornando-se aluno do mestre Alberto da Veiga 
Guinard, um dos mais importantes pintores mineiros. Cléber experimenta neste momento a gravura, a 
pintura e a escultura, esta última sob inspiração das obras do escultor expressionista alemão Frans 
Wasnan (GOYA, 1998, p. 136). Cléber Gouveia faz diversos cursos de artes em Belo Horizonte além de 
importantes contatos com o meio artístico. Em 1959 participa do XIV Salão Municipal de Belo 
Horizonte, quando recebe o primeiro prêmio de escultura (GOYA, 1998, p. 137). Em 1959, Cléber vem a 
Goiânia fazer uma visita à sua mãe, que aqui morava, e acaba ministrando um curso de pintura mural em 
um ateliê livre situado no centro da cidade. Em função do contato feito com Maria Guilhermina, Cléber é 
convidado a fazer parte do corpo docente do IBAG que acabava de ser fundado. Ele não aceita o convite 
de imediato mas assume a cadeira de gravura em 1962. No período de 1962 à 1968 o artista dedicou-se a 
prática e ao ensino de pintura, gravura e desenho, participando de diversos Salões de Arte, sobretudo de 
pintura. “De concepção modernista mais avançada, Cléber teve dificuldades para adaptar-se ao 
academicismo goiano, mas com o passar do tempo consegue superar as dificuldades e as limitações que o 
cercavam. Firma-se como artista moderno, sendo considerado responsável pela introdução do 
abstracionismo nas artes goianas, na área de pintura” (GOYA, p. 138). Como base nisto, Cléber é o 
ultimo dos pilares do Modernismo Artístico a chegar em Goiânia. Sua trajetória indica um momento 
menos iniciático da arte moderna em Goiás, pois é ligado já ao IBAG, e, para além disso, representa a 
introdução da última característica estética a ser apropriada pelo modernismo goiano, a expressão 
abstrata. De modo que podemos inferir que antes de Cléber o que se tinha era a experiência do 
expressionismo figurativo, como é o caso de DJ Oliveira, Curado e Confaloni, haja vista que o estilo de 
Ritter é caracterizado pela escola concretista de Bauhaus.  
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tradição), três Escolas de Pintura. A primeira se formou como núcleo dentro da Escola 
Goiana de Belas Artes dentro do curso regular de pintura oferecido por Frei Confaloni 
entre 1952 e 1969, seguindo bases estéticas das referências do Frei, artista tributário de 
um movimento moderno italiano chamado “novecentto italiano” ou “retorno a ordem”, 
de tendência figurativa e por vezes impressionista, por vezes expressionista. A segunda 
se formou em torno da figura de D.J. Oliveira de 1956 a 1969, nas suas experiências de 
atelier coletivo dentro e fora da EGBA, com base na sua trajetória de artista autodidata 
ligado a tradiçaão expressionista do modernismo brasileiro. A terceira Escola de 
Pintura se reúne a partir da chegada de Cléber Gouvêa no IBAG/UFG de 1962 a 1975, 
tendo como pressuposto sua formação paisagística em Minas Gerais e sua concepção 
organicista de trabalho com diferentes materiais de pintura.  

É possível verificar que houve na experiência do modernismo em Goiás um 
núcleo de aprendizagem fundamental em escultura liderado por Gustav Ritter. Esta 
Escola de Escultura teve início no curso regular de escultura da EGBA, ministrado por 
Ritter, teve consonância no universo de seu atelier e continuidade, após sua saída da 
EGBA, no curso por ele organizado na outra escola de belas artes, o IBAG. A síntese do 
trabalho de Ritter é o que marca toda a tradição da tridimensionalidade nas artes 
plásticas em Goiás, sua apreensão da arte como técnica capaz de trabalhar a 
organicidade da matéria, o abstracionismo, a arte concreta, conceitual.  

Na experiência da gravura moderna, xilogravura e litogravura, é possível 
considerar três escolas distintas, também lideradas por artistas que compõem a cena 
precursora da arte moderna em Goiás, são elas: aquela configurada em torno do atelier 
de D.J. Oliveira, principalmente no período em que este funcionava dentro da EGBA, 
aquela que pode ser analisada a partir do grupo ao redor de Cléber Gouvêa, e, inclusive 
da primeira prensa que chegou a Goiânia, trazida por ele de Minas, assim como aquela 
formada no curso regular de gravura, de responsabilidade Luiz Curado na EGBA.  

É necessário assinalar também como mais uma prática modernista em Goiânia 
uma forte tradição do exercício muralismo, com a ênfase na arte pública. A técnica do 
afresco foi trazida para Goiás por Frei Confaloni, colocada em prática no que se 
reconhece como a primeira obra de arte moderna realizada no estado. Quatorze afrescos 
da Igreja do Rosário, na Cidade de Goiás, foram pintados por Confaloni de 1950 a 1952, 
e depois mais um foi pintado em 1968. As diferenças observáveis entre o conjunto de 
afrescos feitos nos anos 1950 e o último, central, realizado nos anos 1960, denotam as 
transformações pictóricas ocorridas na trajetória do artista. Elas reforçam no conjunto 
dos cinqüenta a característica de uma figuração ordenada e uma ausência de 
familiaridade visual na tentativa de representar o cerrado, bem como deflagram no 
afresco central dos sessenta a tomada de posição do frei em relação a fragmentação da 
figura humana e principalmente sua adesão final ao projeto modernista brasileiro de 
matriz cubo-futurista. De maneira que Confaloni é o primeiro expoente de uma Escola 
Muralista do modernismo goiano.  

A prática do afresco registra um interessante debate entre os amigos Frei 
Confaloni e D.J. Oliveira, que funda uma outra escola como núcleo de prática e 
aprendizagem. Confaloni não acreditava que o afresco fosse adequado para ambientes 
externos e Oliveira sempre insistiu no uso de espaços ao ar livre, utilizando muitas 
vezes esta técnica para desenvolver sua arte pública, de assumido caráter social. Uma 
terceira escola pode ser verificada no trabalho de Cléber Gouvêa como muralista, bem 
como encontra desdobramento significativo em toda uma dimensão de política pública 
em arte voltada para a visualidade da cidade, muito praticada em Goiânia a partir dos 
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anos 1970 que tem no projeto Galeria Aberta, nos anos 1980 o auge de sua pertinência 
histórica. Esta pesquisa identificou dezenas de murais expoentes desta tradição 
espalhados por Goiânia.  

Deste modo, após a digressão acima, acreditamos que foi possível expor 
sinteticamente o processo que motiva as principais práticas estéticas em Goiânia, com 
ênfase no esclarecimento sobre as práticas tradicionalmente conhecidas formas de arte 
moderna no limite da exigência das técnicas modernistas: a pintura, a gravura, o mural e 
a escultura.  

Consideramos necessário indicar que em termos estritamente estéticos, no 
sentido de pensar a contribuição para a formulação de características estilísticas da 
experiência moderna nas artes plásticas em Goiás, a existência de duas matrizes que 
fundamentam esse modernismo. A matriz da síntese orgânica e abstrata de Gustav 
Ritter, com experiência na escultura e na aquarela e a matriz formada a partir das 
particularidades do expressionismo figurativo de Frei Confaloni, que tem como práticas 
a gravura, o mural e, sobretudo, a pintura20.  
 
VI. 

Pode-se afirmar que os artistas modernistas, tanto da cena precursora quando 
das demais gerações que cuidaram de desdobrar um ideário e uma prática moderna nas 
artes plásticas em Goiás, cristalizaram suas carreiras na absorção e desenvolvimento de 
um mercado de arte em Goiânia, muito centrados no ambiente local de circulação de 
arte, na efetivação deste ambiente como lugar possível de atuação de um número cada 
vez mais crescente de artistas plásticos na capital, principalmente a partir dos anos 
1970. Sob este aspecto, a prática instrucional se manifesta como importante mecanismo 
de sobrevivência do artista goiano, já diante de um processo de construção de sua 
imagem para a burguesia urbana consumidora. Muitos artistas trabalham para o estado, 
na dimensão do muralismo e da arte pública, seguindo a lógica de narrar visualmente os 
impactos da modernidade sob a paisagem do sertão goiano, representando de algum 
modo a fé no progresso e na modernidade, servindo claramente uma ideologia do 
moderno ou, ao contrário, fazendo uma crítica ao processo modernizador e deflagrando 
as angústias do homem moderno. 

Utilizando o caso do muralismo com patrocínio do estado podemos observar, 
sobretudo, o que se revela como produto identitário identificado de maneira mais 
imediata em nossas análises: a tentativa de valorização da memória cultural desta região 
do Brasil, fazendo um resgate histórico e icônico de elementos de uma cultura popular 
tradicional aqui experienciada antes da chegada precisa do capital.  

Num sentido de observação sociológica da experiência moderna, a burguesia 
urbana ascendente em Goiânia elege seus cânones artísticos regionais, tendo como 
motivação a formulação, via elaboração visual e de consumo de arte, de uma identidade 
para os modos de vida diferenciados daqueles do interior, novos modos de vida que 
negociam novos gostos artísticos. Assim, a partir da negociação entre seus programas 
estéticos e o gosto em formação da novíssima burguesia goianiense, o artista goiano 
participa do processo que elabora uma identidade moderna pra cidade de Goiânia. 
Goiânia era naquele momento uma fronteira para o capital e era também uma fronteira 

                                                           
20 Trata-se uma discussão que tende a se aprofundar em muitas questões aqui apenas indicadas, 
entretanto, é necessário dizer que a idéia das matrizes é relativa à contribuição do artista plástico e crítico 
de arte Divino Sobral à esta pesquisa durante depoimento filmado.  
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para  arte moderna, lugar, portanto, de sobreposição do vazio. Se pensarmos ainda que 
esse artista goiano institucionalizado pôde trabalhar para o estado e para a burguesia, 
com o auxílio da grande mídia regional, e que são a dimensão de suas concepções 
pictóricas que pautam a visualidade tanto pública quanto privada (no caso da burguesia) 
da cidade de Goiânia, concluímos que, de fato, a experiência da arte moderna em 
Goiânia é constitutiva de uma noção de identidade moderna da região. Aqui há uma 
idéia de construção de identidade como preenchimento. Identidade como relação entre 
comunidade e lugar.  

Trata-se de um contexto que reúne num mesmo ambiente artístico, num mesmo 
tempo histórico, num mesmo lugar, artistas em atividade mediada pelas escolas de belas 
artes. Neste contexto surgem novos artistas e novas poéticas. Além das escolas, são 
realizados salões, criados museus. Mas é emblemático que o modernismo goiano se 
articule em torno das academias de belas artes. Trata-se da formação de uma 
movimentação de oficialização da arte avalizada pela burguesia ascendente, uma 
população que adquiri novos hábitos, que admite mudanças, migrantes.  

A experiência moderna nas artes plásticas em Goiás, portanto, como resultado 
de toda uma movimentação simbólica que perpassa os grupos de poder atuantes na 
capital, negocia valores tanto para ser experienciada quanto aceita. Tatra-se de uma 
experiência difusa, esparsa, que é impulsionada pela força de uma institucionalização 
das artes na nova capital através das escolas de arte e outros mecanismos e se 
materializa em um ambiente artístico que possibilitou a formação e ascensão de novos 
artistas modernistas e novas poéticas. 
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