
put~do~ c~istas áo nível ~ederal e estadual, oferecendo à burguesia oportunidades 
IDSta~uciO.Jl!US para a conqwsta de um espaço político. Esse espaço constitui-se em 
caruus utilizados para procedimentos de sujeiÇao e não, de uma legitimidade que de
veria ser estabelecida. 

Es~ trabalho, embora se trate de uma investiga.ção de natureza histórica, não 
re~ta dáVIda de que o problema .da elaboração de leis, no caso presente da Con ti
ttuçlio formalmente pronta, continua no centro das preocupações cotidianas. Colo
~-~ portanto o momento d~ ~ fazer indagações de conjunto a re peito do que ela 
Significa. Sendo uma Consntwção destinada a uma sociedade capitalista e dada a 
composição social da. maioria. dos constituintes, seria wna ingenuidade que esta ul
~passo os ~digmas da " democracia burguesa''. Mas os impactos que a constitui
çao se revelou impotente para absorver, diz respeito à eclosão do povo - primeiro, 
através das classes trabalhadoras das cidades e do campo, bem como pelos milhões 
de segregados pela miséria, excluJdos da sociedade civil;~- segundo, a via pela qual 
se deu a eclosão do povo na história foi caracteriz.ada através da chamada "partici
pação popular" . As entidades ditas da sociedade civil - a OAB a CNBB a CYf a 
S:B~· a ABI - e os sindicatos e C?nfederações operárias, as organizações' que arr~
glf!ICDtavlil!l os. trabalhadores rurrus, as mulheres, os ínclios, os negros, os profassio
mu.s de ensmo, tdosos e menores. 

. Finalizando, a Constituição não é um fim em si mesma. Ela é um meio. Os de 
bruxo devem !aze~ ~orno os de cima: "~eso.lver na luta direta como utilizar produti 
vamente os disposttlvos da Carta constttuCJonal e promover a sua substituição assim 
que se comprove que ela só serve para a lata de lixo da história" (30). 

(O) F RNA D . ' , FI r ·wn. pr<>Putofinni.FtJfl~tu/e iioPauw,J 2set.1 9 !! . 
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ASPECTOS DAS ARTES EM BELO HORIZONTE 
NOS ANOS 20 E 30 

Fernando Pedro ilva 
Aluno do Curso de t-Ustória!UFMG-Bolsistn N q 

Primeiramente, justificamos a razão de nosso tem~ de aoális~. Julgamos ser ~c 
grande importância re gatarmos historicamente o amb1eote artísnco de Belo Hon · 
wnte, nas décadas de 20 e 30. Sabemos que a Capital Mineira viveu esse moll'!ento 
cultural de man ira intensa c rica não somente na literatura como também na pmtu
ra, no cinema, no teatro e na másica. Es e período cultura belo-horizontino foi tra
tado até então coro raras exceções, de forma preconceituo a e pouco esclarecedora. 

~etivam , (>ortanto, além de discutir a bibliografia :e~e~ente ao tema, tr~ar o 
IUDbiente artlstico da época. Para fazermo tal reconstitwçao u amo as segumtes 
foutes: periódicos, história oral, fotografi , fllmes, pintttras, além da literatura pu
blicada sobre essas duas décadas em Belo Horizonte. Queremos esclarecer também, 
como se perceberá no decorrer do texto, que o fato da superficialidade encontrada 
em determinado pontos aqui expostos, justifica-se por se tratar de uma pesquisa em 
andamento. 

Iniciaremos com a discussão da bibliografia realizada sobre a Literatura dos 
anos 20 e 30 em Belo Horizonte. A literatl.lra foi o assunto preferido pelos estudio
sos até o momento. Estes rendem a apresentar wna dinamização na produção literá
ria e uma estagnação na produ.çáo das ~ pbisticas ~ época. ~O _POrqu af'~ 
ter sido a literatura um dos únicos moVImentos culturats da ,Provmetana Capital MI
neira. Partindo deste rótulo, de Capital aLrasada e provincmno', trabalham exclusi
vamente com a literatura modernista, como veremos a seguir. 

Fernando Correia Dias, em seu livro O Movimento Modernista em Minn.s f01 
um dos que melhor escreveu sobre o grupo literário da época. Correia Dias traça. 
em tinhas gerais, o ambiente das letras em Belo Horizonte, e focaliza o trabalho do 
grupo modernista que se reuniu em tomo da publicação de A Revista. Belo Hori 
zonte, já em 1925, encontrava-se inserida no contexto nacional das artes literárias. 
Contava com várias escolas superiores, com uma· Imprensa Oficial bem equipada 
que assumia o virtual monopólio da edição da. Cidade. A Academia Mineira de Le
tras já se fazia presente neste ambiente desde 1916, quando viera transferida de Juiz 
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de ora. É oeste con~xto, segundo Correia Dias, que se articula o grupo modernista 
belo-horizontino. Li.mitar-nos-e[DQs aqui, a tomar alguns pontos de sua tese, para 
que possamos elucidar nossas proposições. (1) 

Fernando Correia Dias analisará o contexto social em que se insere o escritor, 
ou se)a, trabalhará a posjção do escritor oa estrutura sociaL Seu estudo tem oomo 
objetivo central analisar o grupo modernista belo-horizontino. e abrangerá o peóo
do de efetivo funcionamento do mes[DQ, entre 1924 a 1930. Este grupo era formado 
pelos se~tes escritores: Carlo Drum.ond de Andrade, Martins de Almeida, Pedro 
Nava, Emílio Moura e João Alphon us, e todos mantinham oontato com os moder
nistas paulistas. A principal publicação deste foi A Revista, que não durou muito, 
tendo sido publicados apenas três número , entre 1925 e 1926. (2) 

Correia Dias nos aponta ainda a articulação de um outro grupo, o da publica
ção Leite Criollo, dirigida por João Domas Filho, Guilhermino César e Aquiles Vi
vacqua. Segundo o autor, a inten ão de te último grupo eta a de fornecer uma répli
ca afri ana ao movimento antrofágico nascido em São Paulo. 

Este dois grupo literários foram também analisados por Antônio Sérgio 
Bueno, em O Modernismo em Belo Horizonte: DtcaLin de Vinte, onde o autor fará 
uma análise do aspect s lingiifstico da literatura modernista de Belo H rizonte e 
dará um tratamento ideoló~co a mesmo . Seu trabalh complementará em grande 
medida a tese de C rreia Dw. 

Diante do quadro acima. podemos coo iderar que a literatura não é um do 
elementos esquecido pelas recentes pesquisas sobre a história da cultura belo-hori
zontina. A literatura, principalmente dos ano, 20, já foi bastante explorada, embora 
não seja ainda um ~sun~ esgo~o. Entendemo que o ponto polêmico abordado 
por Fernando Correta Dtas está em apontar uma defasagem entre a literatura e as 
ar~s plásticas da época. 

Correia Dias apresenta- DO$ a seguinte questão: 
" e as duas manifestações do movimefllo modernista - a d ão Paulo a de 
Minas - são prarica.m~nlt! conif!mporfU~eas, e com al wu• ponto em omwn, 
pode-se perguntar por que motivos não ocorreram em Minas expressões arrrs
ticas no campo plástico e mt~.rical, ao contrário do acontece no ambiente pau
lista." 

E propõe como hipótese para a que lão: 

( .. . ) "Sâo Paulo po sufn tradição de artes plásticas já institucionalizadns, o 
que facilitarúJ a simples 1mtJ:iLlnça de rumo; Belo Horizonte níio a possufa. O 
ambiente paulistano, muito mais osm.opolita nos meio~· intele tuais, bel~eficia
vli-Se do grande volume de infom~·ões trazidas por pessoas com contato. di
retos na Europa. for ,t,·ua vez a prese111;a de imigrcmtes estrangeiros, em muito 
maior escaÚl, nb ambiente pw.tlista, injluiu certa// nte de modo posirivo." 

E logo continua: 
( .. . ) "Finalmente, 1úio se deve esquecer o desenvolvün ntCJ tecnológico e in
dustrial que já afetava profimtúunente o vida social e e on&ni a de ão Puulo. 
Minas era bastante provinciana na década de 2(!'. (3) 

Cristina Ávila, por sua vez, em seu artigo Arte Moderna em Minas, pratica-
mente adotará esta linha hipot~tica de Correia Dias, e reafuma: 

':Belo Horizonte, durante ' tMcadas de 20 e 30, encontra-se, curiosamente, 
frente a um parado o. EnquanJo a literatura se renova - vivendo wn momento 
de aposett criativo que se tradta no modernismo concernente tl evolução for
mal e se eM nesse momento no Pafs e ·especiabnerue em São Paulo - as artes 
pldsticas et ontram-se t.ota.Jmente estagnadas( grifo nosso), perfeitamenJe aco
modadas ai!Ula tl llhnosfera acadê:mi a, om seus arti ro sequer ultrapo san
do a 'revolu ão impressionista' ". !41 

A estudiosa apontará com único acontecimento relevante nas artes plác;ticas 
da época a exposição modernista da artista Zina Afta, que se deu em 1920, no Palá-
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oselho eliberativo. Fora esta exposição, aflfll\a que o modernismo nu 
pl4sticas bclo-horizontin~ ressur_giu somente a partir ~ 194~. com as pr~ 

'' s da Prefeitura de Juseelin Kubttschek. A autora constdera amda a atuaçao 
ll ocicdade Mineira de Belas Ar~s e princiJ>aln!ente "? artista Anfbal Matto c · 
mo re po áveis pelo conservad~nsm~ artísttco ~a .cal'\~. nos anos 20 e 30 .. Po-

an entendemos que as afUTDativas fettas por Cmtma A vila não se fazem sat:Lsfa-
l ri~ oem mesmo para solucionar o paradoxo po! ela proposto. . . . . 

Cabe considerar aqui o trabalho da pesqwsadora lvone LUZJ.a Vtetra so re o 
' alllo Bar Brasil, realizado em 1936, no sub-solo do Cine-teatr~ Brasil Esta ~tra 

ngregou os se~~~ artistas: Genesc~ Mur~ Delpino Júnior, RC?nato de ~ma, 
' rttndo Pierucelti, Enco de Paula, Dého Delpmo, Mlle Jeanne Milde, Fran~ISCO 

( mandes, Alceu Pena, dentre outros. A partir do res_r;ate deste grupo .de artiStas, 
tivemos um grande avanço no esclar~imcnt~ da questao. das artes plás~cas oa Ca
p tal Mineira durante os ano 30. As movaçoes da estudiosa foram mwtas. Não só 

scobriu artistas e obras esquecidas (>Or nossa história,_ como tamb~ de_slocou o 
marco do inicio do movimento moderrusta nas artes plásticas bclo-bonzontmas para 
11 xposição do Bar Brasil de 19'36, além de focalizar tal Exposição, como gênese do 
Sal ~ da Prefeitura desta apita!. 

Assim Ivone Luzia . refere à questão: 
··se a Exposição de Arte Moderni:r de 1944, realizaâa por lttSce~i~w ~ubits
chek de Oliveira, o Prefeito da Capital naqu~la época, se norabl~tzarw pelo 
cosmopolitismo do evento, artic1dando o mowmento local ao t~ac•onal e, em 
especial ao 'grandmorule' ~ Arte· Moderr;cz. a Exposição de .1936, no Bnr 
Brasil, tem como caracterfst1ca central a Instauração do Movum:n~o Moder
nista na cultura da Capital, enquanto fato concreto. Essa Expos1ça.o romou_
se assim, ' um marco da conscientização pof(tica dos artistas sobre a necesst
~de da criação de um mercado ~e artes na ~apitai, de '!"'a escoLa,, não-a a
dêmica e da oficialização dos Saloes da Prefeuura. a pamr de 1937. !Sl 

Por outro lado, nossa pesquisa nos mostra que não foi a ~Xposição ~o alão 
Bar Brasil o marco da conscteotização dos artistas par~~; a n~~ss1dade da cnac;ão de 
um mercado de artes. Uma vez que o mercado de arte. Já eXtStla em Belo H?nz~nte 
desde a sua fundação. O artista Frederico Steckel, por exemplo um dos .P1one~r? 
das artes em Belo Horizonte, já oomercializava ~us quadro em ua própna galcn~ 
iJl talada em sua r sidência. Também as Expo ·i ões Gerais de Belas Artes, orgam
z.ada pela Sociedade Mineira de Belas Art , entidade que teve grande atuação em 
Belo Horizonte nos ano 20 e O, tinham objetivos comerciais. utro ponto q~e 
questionamos entre as aftnnativas de ta autora diz re peito ao ensino d~ artes, ~ 
a pesquisadora rotula o ensin.o de arte elt.istente nà Capital d acadêrmco·, mas. nao 
explica a ação do n~smo. Aliás, como ~~ observar no trab~os até aqw por 
n6s analisados, persiSte uma grande rcstStêncJa por parte do pesqwsa~ore e~ tra-

har oom as manifesta~ artísticas que fogem ao cãnones modermstas, de.tXan
d consequentemen~ uma lacuna no estudos da ~tória da Arte da época. ~s co~
ceitos usados para se trabalhar este período artístico têm se apresentado mwto maiS 
otuladores do proce o que expli~tivo do. mesmo. Se~do ~sim, reafirmamo 

no sa intensão em pesquisar o ambtente artístico bclo-honzonuno sem ante rotu 
lá-lo, oomo delinearemos a seguir. 

Entendemos que para traçarmos o ambiente artístico de Belo Horizonte nos 
s 20 e 30, temos que antes ressaltar o trabalho realiz.ad~ i>or Aníbal ~att • 

nesta Capital, em favor da cultura em geral. Anfb~ Mattos fm usado, ~té entãO, c -
mo contraponto pelo pesquisadores do moderrusmo em Belo Honzonte, ~od 
meramente rotulado por estes como o responsável pelo atraso das artes na 1dad . 
Ao contrário, observamos que ~el? H~nzonte de~ sua fundação teve um am
biente propício às artes, e este fo1 ~do a P~. da chegada de Aníbal Matt 
e principalmente, da instauração da Soc1edade Mineira de Belas Artes, em 1918, 
ó~gão responsável pelas promoções artísticas da Capital. . . . . 

Sobre a atuação de Anfbal Mattos no meio cultural belo-hortzontmo, dtsse 
consagrado escritor Eduardo Frieiro: 
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( ... . ) "A arte em Belo Horizonte deve-lhe não pequenos serviços. Realizando e 
pro11wvendn sucessivas exposições, pr6prias ou alheias; hobitumulo o pt1blico 
a visitá-las, contribuindo, assim, para educar-lhes o gosto; encaminharufo 
neophytos, encorajatulo iniciados; vemílando pela imprensa quest6es de arte, 
não há em Belo Horizonte inciativa de caráter artfstico que não tenha no Sr. 
Arilbal Mattos o seu principal propugnador." (6) 

Parttodo desta critica da época, podemos observar que o traballio desenvolvi
do por Anfbal Mattos no cenário cultural belo-horizontino, foi de fundamental im
portância Daremos abaixo, de maneira suscinta, a traje tória deste artista c intelec
tual, c junto. a esta, apresentaremo outros nomes com suas re pectivas atuações no 
ambiente cultural da época. 

Citaremos, em primeiro lugar, parte do discur o pronunciado por Moacyr 
Andrade, da Academia Mineira de Letras , por ocasião dá morte d cscr.itor Anfbal 
Mattos, em 1969. Assim pronuncia: 

"Depoimeruo sobre ele (A11fbal) orre sempre o ris o de omissões, porque em 
wn A11fbal havia muitos. Era o Homem substantivo coletivo. 'Ho ia o Anfbal 
artista, o Anfbal poeta, o Anfba/ reatrótogo e mais o amropologista. o historia
dor, o professai., todos mm1 ó. E cada tun desses Anfbal a fazer coisas qu 
surpreendiam. (I) 

Desde a chegada de Anfual Mattos, em l917, quando pela primeira vez expô 
seus quadro em Belo Horizonte, no Paláci elso Werneck, e meses depois organi
zou a primeira Exposição Geral d Belas Arte ·, no Salão Nobre do Conselho Deli~ 
berativo, uma nova época se inicia para a História das Arte desta Capital. Mu 
dou-se para a recém-nascida apitai, por ugestão do então Senador Bias Forte , já 
diplomado e laureado pela Escola Nacional de Belas Artes. Trazia consigo w:n obje
tivo central: fazer de Belo Horizonte uma apital d artes. Já em 1918,junt.amente 
com svaldo de Araújo Celso Werneck, Hooório E teve , Eduardo Fri iro, Olind 
Belém, Amilcar Agretü e Maria stér d Almeida Matto , dentre outr s, funda a 
Sociedade Mineira de Belas Arte . E ta ociedade tinba por fm1 levar em frente as 
Expo ições anuais de B las Arte c propagar o ensino profissional artístico. A atua
ção de ta S iedad d ncadeou o pr d orgaruzaçã d primeir Sal- fi 
cial d Belo Horizonte, em 1937. 

A Sociedade Mineira de Delas Anes realizou 15 EXpllSi ões erais, nas quai 
foram exposto trabalh de: Anibal Mattos, elso Wern ck. Belmiro Frieiro, 
Olinto Belém, Arnficar e Ari tid gr tti, F mandino Júnior, Franci Rocha, 
Delpino Júnior , Georg Grimm, omingos Xavier (Monsã , R~nato Lima, Oswald 
Teixeira, Correa e Castro, Argemiro Cunha, Déli Delpino, Eri o de Paula, Maria 
Ester de Almeida Matto , Aurélia Rubião. Mlle Jean Milde, J sé Peret, Harold 
Matto Honório Esteves, Fred rico Br her, Frederico Steck.el, dentre outro". 
(Foto pag. 51) 

Além dessas exposições gerais, merecem destaque segulotes: a lndividual 
de Zina Afta ( 1920); o primeiro Salão Feminino de Belas Arte ; e a primeira Expo
sição Coletiva de Artistas Mineiros realizada "em São Paulo,lem 19 3, também orga
nizada pela mesma Sociedade. 

A Sociedade Mineira de Belas Artes teve ainda importante participação no 
campo pedagógico da Capital Mineira Realizou três cursos de aperfeiçoamento d 
desenho para professores, que contou também com confer;:ênci sobre arte brasi~ 
leira E, em 1928, patTocinou a fundação da Bscola de Belas Artes, que funcionou 
durante 04 anos com cursos gratuitos de desenho e pintura, a cargo do Professor 
AntbaJ Matto . 

O ambiente artístico belo-horizontino da época teve também a presc.nça da 
Sociedade São Lucas, fundada pelo artista Amfl ar Agretti. Esta Sociedade realizou 
tr!s exposições de trabalhos dos discípulos do próprio Agretti pintor de boa consi
deração no meio artístico. 

Mas, a contribuição de Aníbal Mano · à cultura belo-horizontina não seres 
tringiu l organização de exposiç~s e ao u. do pincel. Atuou também como crlti 
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de artes,, usando os .seguintes pseudônimos: fly, Dr. Perlingotes e Braz Fogaça. No 
Cll!"J>O. ctentf!ico .detxou-nos de~n.as de publicações, principalmente oa área da Pré
~tOna e. Históna da Arte. Participou de importante Instituições culturais no Bra-
sil e Extenor. (8) ' 

. Quâoto à esté~ca. das obr~ dos artistas belo-horizontinos da tpoca, podemos 
c~ns1derar _que a mamna delas msere-se no estilo Impressionista Por exemplo, as 
pmturas fe~tas por Rena~o ~e Lima, Aníbal Mattos, Geoesco Murta, este chegado a 
eJtplorar ~a.stante o pontilltismo, dentre outros. Di~ te desta observação, não pode
mos .conslderar ou somente ro~ar os trabalhos r~alizados por estes artistas de aca
dênucos, como q1;1erem os estudiosos do Moderrusmo. Observando melhor os tra
balhos <;testes ~~tas, oonsta~o a predominância das pinturas paisagfsti a:;; aos 
moldes unpresstorus~. o q~e ~ao corresponde às normas neoclássicas e acadêmica.'i 
de fazer arte. Os .m1press1orustas, por sua vez, rejeitanJ a idéia de .que há dlnones 
~ecfficos. para e~pressar es~do · de espírito, valorizam a atitude subjetiva do ar
l:!Sta.. eil;fatu.ando a espoo~ane1dade e a captação imediata do que é visto. Estes ar
tistas sau.am de seus esttídi~s, e foram pintar ao ar livre,. tendo um contato emoci nal 
com o objeto que lbes dorw.nava a atenção. (9) 

. No B.ras:il. a ~udança se fez mais radical com a chegada do alemã Georg 
Gr~, artiSta coovadado para o cargo de professor de paisagem peJa Academia 
lmpenal. das Belas Artes. Por~m, este pintor n~ aceitou as fonnas rígidas daquela 
Acad:nua par~ se fazer o eosmo das artes. Ass1m escr,eveu Campofiorito sobre a 
atuaçao do artiSta: 

"(. · :) Georg Gri.mm, quer ~e promo fazer conhecer a seus disclpulos a vida 
palp~tanJe do IUltf,reza liLl ltberd. de total th su.a leg(tim.a atnwsfera jazl!.-kJ 
resp1rar aquele mesmo e ,fhll~o oxigênio que circulava 17.() ar livre, trr/,pido, en
vC!Ito de luzes_ fugazes e radwsas. Fm.ê-los sentir o contato imediato, a visão 
dtreta, o selltun.etllO e timuladn pela sttrpresa e pelo encantamento do motivo 
que os envolveria mona convivência indispensdvel." (11 l 

Este grande gênio do pincel muito influenciou o pintor Aofual Mattos como 
~emos observar na ~melhança da lwnin?sidade e cores usadas por ·estes ~tis tas, 
ao mtuírem sobre as paasagens por eles sentidas e retratadas. 

Assim Eduardo Fri~ escreveu no Mina:; Geraes, sobre a 25~ eKposí ão de 
Aníbal Mattos em Belo Honzonte, em fin de 1924: 

'Em anteriores e sucessivas posiçõe_.Y, jd AnOJal Manos se nos revelnra apai· 
xonado inctrpret~ ~~ 17.()$ a natureza de Mm.as, que elle tmlll e decifra meticul sa· 
melllie:· A ~erra. mmetra asurge di:IS :.1ws telas em imuuneraveis aspectos, transfigura
da e idea/uada pela sua paleta d pintor poeta." 

Logo continua: 

"( . . . ) Hd na sua arte uma feliz hamwnÚJ enrre o modo de v r e o th rransmltir 
(l emoção representativa dos logares." (11) 

9utro 3!tista que marcou preseoça frente os pintores da Capital Mineira foi 
Antõruo Parrelfas,_também integrante do "Grupo Gnmm" 

AJém _do~ P!Dton;s. me~ecem destaque os caricaturistas, ilustradores e escul 
tores: Os pn?c~paJs ca.ncatunst~ ~e 'Bel~ Horizont? na ép · a foram: A. de Meira, 
B: LlDla. Evan.sto Salomoo (BocJo), Aldo Borgoti, Alfredo Lavale, Hildebrando 
Pu;ne.ntel, Pedro Nava e Rodolfo1 qu também foi ilustrador e cartazi ta. Os princi
pal~ ilustradores foram •. sern, dóv1da, Domingo Xavier (Monsã) e Alberto Delpino, 
artistas de .destaque ~ac1onai. Monsn atuou também como coreógrafo projeti ta. Na 
escultura tívem s as UD~rtantes presenças de Mlle Jeane MiJde e Jo é Perel 

T!lltarcmos -a segUtr das maJ.lifestações teatrais, >Cinematográficas e musicais 
sconteculas em Belo Horizonte, que também contam com a participArão de Anfba:i 
Mattos. .,. 

Não encontramos ainda estudos sistematizados sobre o teatro em Belo Hori
zonte nos anos 20 e 30. Sendo assim. para a análise deste ponto usamos jornais da 
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e trabalhos realizado pelo primeiros historiadores da Capital Min ira. · rno 
Barreto e Paulo Krüger Corrêa. Mourão. 112) 

prim iro teatro de Belo Horizonte nasceu da adaptação de uma casa na 
Avenida do Comércio. Já en1 1900 surge o Teatro Soucaseaux, criado por rancj 

ucaseaux. Quando este foi interditado pela Prefeitura, improvisou-se o Teu.trinli 
/,atL . Ambos funcionavam também como sala de cinema. O Teatro Munic,pal foi 
Iniciado pela Prefeitura em 1906 e inaugurado em 1 09 pela Companhia Nina anzi. 
A construção do Teatro Municipal foi, sem dávida, uma grande revolução para a.~ 
manifesta õcs culturais em Belo Horizonte. A partir dele, s bel -h rizootin pu
le am se deliciar com as apresentações das principais ompanhlas teatrais da época. 

c m s grandes recitais e com as execuções de óperas e ooncert s, pois a m i a 
to.mbélll teve grande espaço n Teatro Munici~al Nem as artes pMsticas ficaram de 
t ra, u~na vez que o seu saguã ervia de galen a para os pintores e escultores. A vi-

l do Municipal foi repleta de Astros c E rrela.s , até 1942, quando foi vendido para a 
1mpl'C8a Cine- Teatro. Só a título de exemplo, citaremos alguma! das principais 
ompanbias teatrais que por Belo Horizonte passaram, e suas respectivas apré en

ta :- s: aconreceu em 1920 a apr sentação de Flores d.a • ombro de láudio d Sou· 
1. ·t, coro a atuaç o do oonhecido ator Le poldo F me. ; em 1921 , a Companhia dra
nláticaAlzira Leão programou a representação de várias peças de autores belo· h ri
:r.onl:inos, eolr elas, Esrreú:l de Sci.o João, de Aofbal Mattos Ttw "rt ia. de Carlos 
Gói , e utras; a Companhia Aurc1 Abranches também marcou presen com a 

presenta ão de tran.de Amor; e finalmente. a Companhia Argentina Angelina Pa
ano que representou arJas de Amor, La onqulsta, de Cézar lgl las e outras. 

Além do Teatro Municipal, Belo Horíz nte contava com outras asa.~ d ·s
petáculos, eotr elas a da Rua G iás e o palco d Teatro Pequen . Tearro Peqt~ -
1W I oi a denomínação dada à primeira ompanhia de Teatro M.inelr , criada por 
Anlbal Mattos. Atravé de ta Companhia, vári s texto teatrais produzidos em Mi
nas puderam ser encenados, pois :Bel Horizonte conrou coro bon teatrólogos , en
tre eles Carlos Góis c Aníbal Mattos. Este último escreveu mais .de 15 peças, tendo 
lgumas delas sido encenadas em u.tras capitai e até mesmo no extenor. Uma de 
uas peças, Cany·ão da l'rinwvera., várias vezes apre entada no palco belo-hori

zontinos, serviu também de argumento para o longa-metragem produzido na api
tai, pela Bonfioli Film' . 

As..~. segundo o movimento d cenas que acabamos de apre..~entar, não jul
gam que o teatro na Capital Mineira, respeitando o cenário de sess nta ano atrás, 
tenha pas ·ad em brancas nuvens . A contrário, e te parece ter at mlido llianquila
meote às exigências de cu público, uma vez que a fr qüên ia às apre eota - f, -
t"dlll geralmente muito boas, segundo a ctftica da época. 

Belo Horizonte também deix.ou sua marca na produção. cinematográfica bra
lleirlll. Minas Gorais não contou somente com nomes como Humberto Mauro, que 
tuou em Cataguases, Pauto Benede tti, em Barbacena, Abneida Fleming, em Pouso 

Alegre, entre outros grand s. Belo Horizonte, no anos 20, como todo o muod , vi
vil\ o total tloresc~nto do cinema, e con.tava com lgino Bonfioli.: Bo.nfioli foi o 
responsável pela mruor parte da produção CUlematográfi.ca belo-horizonnna dá épo
ca. O pequeno filme Enterrado Vivo marcou a estréia de Bonfioli oo cinema, em 
1920. A partir de ua estr6ia,, fez al~uns noticiários enquanto cinegraftsta oficial em 
Mina , mas c sa atividade não o sat,tsfazia. Foi em 1922 que resolveu partir para um 
empreendimento maior prodlll.indo o primeiro longa. metragem ·da Capital, Canfáo 
da rrlmavera (Hl), com argumento de Aníbal Mattos. Bonfioli sempr,e 1utador e 

riativo, vencia todas as dificuldades que !1 façanha lhe proP,unha. Os filmes daquela 
época eram filmados urtesaoalmente. Assun escreveu Márc1o da Rocha Galdino SO· 
hre a realização do filme Cançã.o da Primavera: 

"Foi realuado com todo~ os lances de pioneirismo e aven.tura que caracteri'la· 
riam os primeiras décatku do cinema brasileiro. Dura11te 2 meses as eoo dt~ 
illleriores foram captadas em estú.díos improvisados oo ·ft,rukJs dL1 prtJprio a· 
sa do fotógrafo ." 



E assim continua: 
( . . . ) "O espfrlto de singeleza e ingerwidade foi reforçado pelo colorido de 
seus planos titEgidos nwna solução de anilifla e de ido para a definitiva fi:wção 
da cor." (t4) 

FJZCram parte do elenco deste tilme os seguintes intérpretes com seus respec
tivos pap6s: Clementino Doti, o galã (I;>r. Carlos), Ary Castro (Roldão), Oziris 
Colomgo {Po. Belisário) Lucinda (Brites), Iracema Aleixo (Lima), Naná Andrade 
(Lili), Nina Gomes (Salustiana), OdilardoiCosta e Alberto Gomes, atores do gruJX> 
Teatro Pequeno. Muitos desses iiltérpretes trabalharam sem remuneração, apeans 
por amor 1 arte. Canção da Primavera foi exibido pela primeira vez em 1923, oo 
Cine Patbé. Ass.ún a crítica da éJX>C8 cometou o acontecimento: 

"De fato, foram de grande justiça as palmas enlu$iasra.s que ecoaram fiO re
cin1o ao terminar o filme, pois, pondo de parte os senões inevitáveis em unra 
primeira tentativa, conseguiu o mesmo agrr.u:klr em cheio pela delicadeza dos 
episódios da peça, com muita Ílúeligência e nitidez fotogrdficas expostas fiO 

decorrer de seis /.ongas partes, em que estd dividida a ação do filme mineiro. 
Para uma tefltativa levado. a efeito em nosso meio, onde faltam ainda certos 
recursos, de fácil aquisição nos grandes centros, nada de melh.or se poderia 
desejar, sendo d.e justiça até dizer que, em ITUlilos pontas, o filme que ontem 
vimos é completo, 11âo só como récnica coma também p la interpretação dos 
artistas." <15> 

Além de Cançã da Primavera e s .imímero documentários realizado por 
Bonfioli, merecem destaque do.is outros ftlmes por ele produzidos: Minas Anti
ga (1926), grande documentário da época, e Tormenta (1930), ficção delonga-m -
tragem. Este último é considerado o seu melhor trabalho, tendo sidcs exibido nos ci
nemas de Belo Horizonte com grande êxito. Mas, logo depois, veio o cinema son ro 
e :Bonfioli não estando preparado p:ra adotá- lo, sentiu -se obrigado a deixar de fô
marJ16) 1 

Ass.im Oaldino analisou essa mudança: 
"O cinema falado con SLU.lS exigências próprias veio desarticular, a rzlve/ 
lnllfl.dial, toda a amadurecida estmtum de narrar com imagens. Em Milurs, o 
golpe foi tão profundo qt só a partir da di!cada de 40 tentar-se-d o .film.e o
noro de fi ção." (17) 

Destacaram-se t.."Ullbém no cin ma belo-horizontino além d Bon fioü, d i 
utros cinegrafistas: Manuel Tal n José Silva. Talon dir~giu a filmagem de Entre 

as Montanlras de Min 'S , em 1927, ndo a primeira produção da Belori.zonte Filme. 
José Silva, por sua vez, realizou na Capital Min ira, Boêmios (1922) e Perante Deu. 
(1930). 

Esta vasta produção cinematográfica belo-horizontina. faz-se lloje COQlO im
prescindível documento para se compreender parte do quotidiano da época. E no~ 
objetivo aprofundarmos nos estudos e compreensão das imagens para, assim, res
gatarmos elementos pertencentes àquele momento tústórico. 

Já o am iente musical de Belo Horizonte no anos 20 e 30, foi praticamente 
dominado pelos Quartetos, Orqu stras, Companhias de Ópera e Coros Religiosos e 
escolares. A música de Câmara foi bastante difundi a na éJX>ca. O Teatro Municipal 
constituia-se em importante espaço para a.s audições, além das execuçoos realizadas 

ar livre, na Praça da iberdade, por exemplo. 
Foi nessa época, em 1925, que se deu a fundação do Conservatório Mineiro 

de Mósica, que teve à frente o Maestro Fràncisco Nunes. A partir da fundll9ão do 
Conservatóno, organizou-se a moderna Orquestra Sinfônica de Belo Hor120nte, 
que pa§SOU a ser um dos pontos altos da vida musical da Cjdade. (18) 

E interessante notarmos que a arte musical em Belo Horizonte foi bastante 
difun ·da, não só pelo Conservatório, m pelo vários cursos particulares, Quarte
tos e Coros, espalhados pelá Cidade. Não devemos nos esquecer que grande parte 
deste movimento mais audacioso da mósica belo-horizontina deve-se aos Maestros 
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J·ranc.isc Aores e arlo Acb mann, grand incentivad re d aprese':'t - · d • 
limara e criadores da Orquestra de Concertos Sinfônico de Beto llonz nte, m 

1922 da qual foram regentes. 
' Para terminar go tariamos de esclarecer que este texto consta p~ ipalrnen~ 

de im te apon~ntos que verticalizaremo até o fmal desta pesqwsa. uma v .z 
u 

0 
~ma por nó aqui ~bor.dado faz-se complexo e vasto. Por <;>utro_lado, a~redr

~ que os el meot s at.é a ui demon trados por !lo ~ pesqwsa sao 
20

ufi tcn~~ 
a con Juinnos ue o ambiente artfsti belo-h nzontino nos ano e 1 

:rtremament rico, merecendo, JX>rlanto, estudos mais aprofundad , tarefa qu 
retendemo realizar. 

NOTA 

( 1) Para melhor compreensão do contexto literário belo-horizontino da época, 
contamos com as seguintes publicações: . . 
DIAS f'emando Correia. O Movimento Modermsta em Mmas, tuna /nJerpreta-
ção sdciológica. Brasília, Ed. da U nB. 1971 . . dn d 2o 
BUENO, Antônio Sérgio. Modemismo em Belo Horzzonte: Déca e · 
Belo Horizonte, Imprensa da UFMG, 1982. 

(2) DIAS, Fernando Correia, Op. cit. 

(3) DIAS Feptando Correia. Gênese e Expressão Grupal do Modernismo em ~i
nas. I~: Avila, Affonso (org.) . O Modernismo . São Paulo, Ed. Perspecbva, 
1975, p. 177. 

(4) SANTOS, Cristina Ávila Modem.ismo em Minas -;- Uteraál~a e Artes Plá.l·tic~~ 
Um Paradoxo, 1una Questão em Aberto. In: AnáJise & Conju/Jlura. Belo Hon 
zonte, V. 1, n!?l, JANIABR 1986, p. 174. 

(5) VIEIRA, Ivone Luzia. Catálogo da ExJX>slção: O Modernis~ em Minas,
Salão de 1936. Belo Horizonte - Mll;SCu de Arte de Belo Honzonte, spaço 
Casa do Baile, Prefeitura de Belo Honzonte, 1986. 

(6) FRIEIRO, Eduardo. As Artes em Mitras. lo: SILVEI R~, Victor, or.g. e editor. 
Minas Geraes em 1925. Belo Horizonte, Imprensa Ofictal, 1926, p. 540. 

(7) ANDRADE, Moacyr. Anfbul Matto • ub:stantivo Colerivo. Minas errus. Belo 
Horizonte, 17 de julho de 1969, p. 5. 

(8) Anfual Mattos participou das seguintes Instituições, sendo o fundador de al-
gumas delas: . 

Fundou no Rio de Janeiro várias Socied~s CulturaJ!> ?Orno o C~ventro 
Artlstico Juventas, depois transfonnado em Soctedade Btasilerra .de Belas Ar
tes Em Belo Horizonte foi professor de desenho da Escola Nactonal M.odel~, 
~la de Arquitetura, 'entre outras lnstitui~~s. Membro da_ Acadeona Ml
neira de Letras, da qual foi presidente. Partictpou da fl;IDdaçao da Esc?la de 
Arquitetura e Belas Artes da UMG em 1931, da qual fot quatro ve_zes ~~or: 
Membro da Diretoria da Primeira Sociedade de Professores Urovers1t~- s, 
fundador e presidente da Biblioteca M}neir~ de . Cul~a; fundo~ as f1.iç?C~ 
Apolo e o Centro de Proteção do Patnmômo Hrst~nco e A~bco Mmelf~, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico de ~as ~nus, ~odo P~· 
dente do mesmo. Lutou pela fund~ão de muse';ls históncos ~sem_ .. o 
Preto, Diamantina, São João Del .Re1 o Bel~ Honzonte. Organizador. e ameia
dor da Pinateca do Estado de Mmas GeraJS (1928); fundador e pre ident da 



Academia de Ciencias de Minas Gerais. Correspondente da Organiz.açlo das 
Nações Unidas para o Estado de Minas G~rais; fundador da primeira Compa
nhia de Teatro Mineiro, Teatro Pequeno, entre outras importantes-ocupações. 

Muitas das informações acima nos foram fornecidas por MARIA ES 
THER MA TIOS CARVALHO, fllba de Anfbal Mattos. 

Anfbal Mattos publicou os seguintes livros, para citar somente os mais 
significativos: 

'No campo da História da Arte Brasileira: 

M~stre Valerúim e Outros Estudos (1934) Arte Coloninl Brasileira 1936): 
Mon.ume1110s Históricos, Artfsticos e Religiosos de Minas Gerais (1935); Hist6-
ria da Arte Brasileira (1937); Das Origens da Arte Brasileira (1937); Bellas 
Artes (1923) entre outro . 

P~ Teatrais, Poemas e Novelas: 
Hotel Familiarl.l912)· • tremLJ-Unção; O Carimbaniba (1917); Btlrbara 

lieliodora (1921), Prêmio de Theatro Histórico do Centenário da Independên
cia; Canção da Primavera (1921); Quem Deve Perdoar (1921); Um sonho ao 
Luar (1922); O Imprevisto (1922); PonJo Final (1922); Sombras que Fogem 
(1922); Coração de Mãe (1922); Jesus na Bethania (1932); Solteiróes (]932): 
Dona Maria de ouza (1933); AlnuJs Solitárias (1933); Poemas do Passado e 
do Presenle (1935)· Estrelas de São João, entre outras. 

Estudos científicos sobre a Pr6-Hj tóda e Paleotologia: 
O St1bio Dr. Lurul e a Pn!- História Americano ( 1933); O Sdbw Dr. Lwui 

e Estudos sobre a Pri- Hist6ria Brasileira ( 1934)· Pre- História Brasileira 
(1938); Peter Wiihelm Lund no Brasil (1939 ; A Raça d Lagoa SanJa (1941); 
Arqueologia de Belo Horizonte (I 94 7); Desenlw dos Cachimbos (1966); O 
Homem tkJs Cavernas em Minas Gerais (1961), entre outro ·. 

Publicações sobre assunto afm : 

Joseph de Anchieta, O Rotory 110 Brasil e os Problemas Bra ileiros 
(1935); Caminhos do Rotary (1956), entre utr . 

Informamos que grande parte de tas publica ões j~ foi resgatada r 
nossa. pesquisa. 

(9) DENVIR, Bemard. O lmpres!!lionismo. Barcelona, Ed. Labor, 1976. 

(10) CAMPOFIORITO, Quirino. Origem do Paisagismo na Pintura Brasileira 
Prefácio. ln: LEVY, Carlos Roberto Maciel O Grupo Grimm Paisagisrrw 
Brasileiro no Süulo XJX . Rio de Janeiro, Edição Pinakotheke, 1980, pp. lI - 2. 

(ll) FRIEIRO, Eduardo. Op. cit., pp. 540-41. 

(12) BARRETO, Abilio. Resumo Hist6rico de Belo HorizonJe (1701- /947) . Bel 
Horizonte, Imprensa Oflcial, 1950. 

(13) KRÜGER, Paulo Co~a Moura. História de Belo Horizonte, de 191 I a 1930. 
8. I, 8. ed., 1970. 

(13) Alc!m do filme Callfão da Primavera, vlirias outras produções da época en
contram-se totalmente restauradas no Departamento de Fotografl8S e Cinema 
da Escola de Belas Artes da UFMG. 

(14) GALDINO, Márcio da Rocha. Minas Gerais Ensaio de Filrrwgrajia Belo Ho
rizonte. Prefeitura de Belo Horizonte, 1983. 
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( 1 ) UMA Exibiçio Especial do filme Mineiro Caoçio da Primavera. Dli1rio de 
Mir}as. Belo Horizonte, 12 jull923. 

( 1 ) PEREIRA, Geraldo Santos. Minas pode torr:ar-se o Mai_or Centro Cincmato
grdfico do Brasil . Estado de Minas, Belo Hon.zonte, Dommgo, 28 ago 1949. 

17) GALDINO. Márcio da Rocha. Op. ciL 

18) BRAT, Celso. A Arte em Belo Horizonte. Revista Social Trabalhista. Belo Ho
rizonte, Veloso & Cia. Ltcla., o!! 59, 1947, pp. 203-6. 

19) Este texto 6 parte do trabalho que estamos desenvolv.endo no La~~tório de 
Estética da FAFICH sob orientação da Prof! Marília Andrés R1be1I'o. Para 
realização do mesmo ~ntamos com Bolsa de Iniciação Científica do CNPq. 

Versão modificada deste artigo foi apresentada no VI Encontr~ Estadual de 
His-Wria, realizado em Belo Horizonte, no perfodo de 17 a 21 de julho de 1988. 

Reproduções fotográficas : Oribes Bernardino de Almeida. 
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