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1. INTRODUÇÃO 

Pretendemos fazer algumas considerações sobre a consolidação da arte 
moderna em Belo Horizonte a partir da administração do Prefeito Juscelino Ku
bitschek. <1> 

Usaremos o conceito arte moderna retomando a terminologia da época, 
que indica o rompimento com a tradição "acadêmica" local e a construção de 
uma nova arte, em sintonia com as vanguardas artfsticas nacionais. 

Nossas considerações focalizam a 11política de modernização'' do prefeito 
Juscelino Kubitschek, patrocinador da arte moderna em Belo Horizonte e sua 
vinculação com a "polftica cultural" do Ministro da Educação e Saúde Gustavo 
Capanema, durante o Estado Novo. 

A ''polftica cultural" do Estado Novo articulou-se através da tentativa de 
conciliação entre o conservadorismo e a modernização. A vertente conservadora 
aparece, por exemplo, quando Getúlio Vargas apóia a arte acadêmica ensinada 
na Escola Nacional de Belas Artes, nomeia o artista tradicional Oswaldo Teixeira 
para dirigir o Museu Nacional de Belas Artes ou escolhe o projeto do arquiteto 
italiano Marcello Piacentini para a construção da Cidade Universitária da Capital 
Federal. Já a vertente modernizadora aparece quando o ministro Gustavo Capa
nema contrata o intelectual Mário de Andrade para esboçar o anteprojeto do 
Serviço do Patrimônio Artfstico Nacional, instala a Divisão Moderna do Salão 
Nacional de Belas Artes ou patrocina o projeto dos arquitetos Le Corbusier, Lú
cio Costa e Oscar Niemeyer para a construção da nova sede do Ministério da 
Educação e Saúde. f2> 

Focalizaremos neste e&tudo a vertente modernizadora dessa polftica, pois, 
percebemos essa diretriz na atuação de Gustavo Capanema~ no Ministério e de 
Juscelino Kubitschek, na Prefeitura. Procuraremos esclarecer possfveis ligações 
desses polfticos com os artistas modernistas. 

Na revisão da literatura sobre o modernismo em Minas, consideramos o 
trabalho do sociólogo Fernando Correia Dias, que focaliza o primeiro momento 
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de articulação desse movimento inovador quando jovens intelectuais como 
Carlos Drummond de Andrade, Em!lio Moura, Pedro Nava, Martins de Almeida, 
João Alphonsus e outros se aglutinaram em torno da publicação de" A Revista"
vefculo de divulgação do ideário dos modernistas. Correia Dias analisa a forma
ção desse grupo, a singularidade de sua produção literária e sua vinculação com 
os modernistas paulistas Mário de Andrade e Oswald de Andrade. 

Essa geração de intelectuais mineiros da década de 20 era formada por jo 
vens universitários abertas às inovações modernas e constituía uma nova elite 
responsável pela modernização política e literária em Minas. (3) 

À partir dessas considerações, observamos que o primeiro contato entre 
Carlos Drummond, Gustavo Capanema, Pedro Nava e Juscelino Kubitschek 
deu-se no meio universitário de Belo Horizonte nos anos vinte. 

Na década de 40, esses mesmos políticos e escritores vão formar uma no
va elite de poder, com grande atuação na política modernizadora do Estado Novo. 

Não foi por acaso que Gustavo Capanema, quando ministro da Educação e 
Saúde na ditadura de Getúlio Vargas (1934/1945), cercou-se de um grupo de in 
telectuais modernistas. Seu chefe de gabinete foi o poeta Carlos Drummond de 
Andrade e seu conselho de assessores era formado por Rodrigo Mello Franco de 
Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, entre outros. 

2. A POLÍTICA CULTURAL DO MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 

A "política cultural" do Ministério da Educação orientava -se para a constitui
ção da nacionalidade. Essa ideologia nacionalista aproximava-se mais das ten
dências fascistas do modernismo - que exaltavam o verde-amarelo, a história 
mitificada dos heróis nacionais e o culto à autoridade- do que da tendência de
fendida por Mário de Andrade, que buscava as raízes mais profundas da cultura 
brasileira. O projeto nacionalista incluía uma série de atuações do Ministério nas 
ãreas de música, letras e artes, controladas, em última instância, pelo DIP -
Departamento de Imprensa e Propaganda- subordinado diretamente ao Execu
tivo. <4J 

Da mesma forma que a imprensa e a propaganda foram controladas, tam
bém os intelectuais e artistas foram cooptados para trabalhar em projetos patro 
cinados pelo Estado Novo. A cooptação era garantida institucionalmente através 
de indicações diretas dos ministros, com a aprovação do Presidente Vargas. 

A crença na força da arte e da cultura foi uma forma de legitimar o conví 
vio entre esses profissionais e o poder durante o Estado Novo, e nos bastidores 
muitos proclamavam a libertação social através de sua arte. (s) 

Foi durante a gestão de Capanema que se construiu a nova sede do Mi
nistério, projeto que marcou a oficialização da arquitetura moderna brasileira 
e tornou-se o símbolo da administração modernizadora do ministro. Esse pro
jeto foi orientado pelo arquiteto francês Le Corbusier e desenvolvido por uma 
equipe chefiada por Lúcio Costa com participação de Oscar Niemeyer, Carlos 
Leão, Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Moreira. Trabalharam, tam 
bém, no novo prédio, o paisagista Burle Marx e o pintor Cândido Portinari. O 
modelo de arquitetura moderna implantado na Capital do Pars por Gustavo Ca
panema (1937/1943) serviu de estimulo a Juscelino Kubitschek para a construção 
da Pampulha em Belo Horizonte (1940/1945) e, também, para a construção de 
Brasil ia (1957/1961). 
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3. A POLÍTICA MODERNIZADORA DE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Acompanharemos mais de perto a polftica de modernização de Juscerno 
Kubitschek na Prefeitura de Belo Horizonte. Nomeado pelo fnterventor Benedito 
Valadares, JK implementou vários projetos que viabilizaram a modernização da 
capital mineira, seguindo a expansão urbana da cidade. Seu plano visava a 
transformar Belo Horizonte numa verdadeira metrópole moderna, com a aber
tura de várias avenidas, a criação de novos bairros e a construção de rodovias 
que possibilitassem a ligação da capital com os principais centros urbanos do 
Pafs. 

Dentro da "pofftica de modernização" de Juscelino Kubitschek, destacá remos 
as seguintes realizações: 

1 ~ ) O projeto urbanfstico e arquitetônico da Pampulha; 
22) A Exposição de Arte Moderna de 1944; 
3º) A cr·ação do Instituto de Belas Artes. 

3.1. O projeto arquitetônico da Pamputha 

O projeto urbanístico e arquitetônico da Pampulha visava ao saneamento 
da lagoa, a construção de um reservatório de água, a pavimentação da Avenida 
Getúlio Vargas e a construção do conjunto arquitetônico que dividia-se em: Cas
sino, Casa do Baile, late Golfe Clube, Igreja de São Francisco, uma garagem para 
barcos e um hotel, que não chegou a ser construído, pois, ficou a cargo do go
verno estadual de Benedito Valadares. (6) 

A realização desse projeto ficou por conta dos arquitetos e artistas já co
nhecidos por seus trabalhos no Ministério da Educação. Niemeyer projetou o 
conjunto arquitetônico, Burle Marx criou o paisagismo, as pinturas foram feitas 
por Portinari e as esculturas por Alfredo Ceschiatti. Santa Rosa trabalhou na de
coração interna dos prédios e o trabalho de azulejaria foi executado pela firma 
Osirarte, sob a direção do artista Paulo Osir Rossi. Foi à partir desse projeto que 
esses artistas tornaram-se mais conhecidos em nível nacional. (7) 

O projeto foi conclurdo em 1945, embora sua inauguração oficial, com a 
presença do presidente Getúlio Vargas, tenha ocorrido em 15 de março de 
1943. (8) 

Transcrevemos as palavras de JK que nos mostram como foi idealizado o 
projeto da Pampulha: 

"Em 1940, quando assumi a Prefeitura de Belo Horizonte, aquela capi
tal do meu Estado natal, apesar do seu extraordinário desenvolvimento
ou, quem sabe. por isso mesmo- não atendia aos desafios da época. Impu
nha-se sua modernização, de forma a adaptá-la às necessidades do pro
gresso, que exigia, como requisito da maior importância, seu condiciona
mento às crescentes solicitações, quer da era do automóvel, quer do inci
piente desenvolvimento turfstico. 

Assim, depois de modernizar o calçamento, abrir avenidas espaçosas, 
criar novos bairros residenciais, tive minha atenção voltada para a Pampu
lha - lindo recanto paisagrstico que poderia ser convertido, sem grandes 
despesas. num pólo de atração tudstica". (9J 

Nesse mesmo depoimento JK salienta como foi o processo de escolha do 
projeto renovador de Oscar Niemeyer: 
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"A meu convite. o Professor Agache foi a Minas. Levado a Pampulha, 
não demonstrou a visão de um urbanista de seu renome. Disse-me que era 
apenas um cenário- um cenário como muitos outros; o que ali se deveria 



fazer, na sua opinião, era uma cidade-satélite: um centro de fornecimento, 
ou melhor, um núcleo abastecedor da capital. 

A sugestão não me agradou. Os subúrbios não poderiam ser converti
dos em unidades autárquicas e isso porque eles já existiam como prolon
gamentos da cidade. E, quanto à Pampulha, nossa discordância era radical." 
( ... ) 

Como, então, se processaria a transformação do local? Na época, eu 
acompanhava, com o maior interesse, a revolução arquitetônica iniciada por 
Le Corbusier. Um prefeito não pode pensar tão-somente no aspecto prático 
ou imediato, tem de lançar suas vistas mais lonÇJe. E a beleza, sob todas 
suas formas, tem de fazer parte de suas cogitações . 

Indeciso sobre os caminhos a seguir, resolvi abrir um concurso. de 
forma a obter a cooperação dos artistas nacionais. Foi outro desaponta
mento - talvez, se se quiser, a segunda pedra do caminho. Revelaram-se 
inaceitáveis os projetos apresentados, quase todos vazados em estilo con
vencional, segundo os padrões dos edifícios públicos. Para se ter idéia, 
basta dizer que alguns - talvez pela popularidade, na época, do Cassino 
Hotel Ouintandinha- apresentavam variações do mesmo estilo normando, 
verdadeira aberração em face do genêro fluido de beleza que, na Pampulha, 
extasiava os olhos . 

Quis a Providência que, nesse impasse, fosse um dia visitado na Pre
feitura, por Rodrigo M. F. de Andrade, diretor do então Serviço do Patrimô
nio Histórico e Artrstico Nacional, do Ministério da Educação. Por sugestão 
do saudoso homem público, levei-o e a um jovem arquiteto que então o 
acompanhava - Oscar Niemeyer- numa visita a Pampulha. Expus ao ar
quiteto a idéia que tinha em mente: o aumento da barragem, transforman
do-a em verdadeiro lago, e a construção às suas margens de restaurantes, 
clubes, hotéis, etc. Numa curva, ao fundo talvez se pudesse erguer uma 
igreja, sob invocação de São Francisco- o mesmo patrono do velho templo 
em Diamantina, no interior do qual jaz sepultado, num 'carneiro', meu 
pai . (10} 

A Pampulha aparece nos artigos de jornais da época como o cartão postal 
de Belo Horizonte, o maior conjunto de arquitetura moderna brasileira, e sím
bolo da brilhante administração do prefeito Juscelino Kubitschek. Vejamos o 
tom ufanista dos corr.entários da época: 

"Hoje, temos em Belo Horizonte, um conjunto de obras que nos enche 
de orgulho e de justificada vaidade:- a Pampulha. 

Realização magnífica, onde o arrojo se casa ao gosto artfstico e à per
feição estética, é a Pampulha uma das mais avançadas realizações urbanfsti
ca da América do Sul e, talvez, do mundo. 

Ali temos o Cassino, o late, o Baile e a grande represa. Tudo constru(do 
debaixo do mais apurado senso de arte, do rr•ais fino gosto. Poesia, sonho, 
encantamento, milagre, conto de fadas são expressões que jamais poderão 
traduzir perfeitamente o que emana dequela gigantesca realização da muni
cipalidade, a cuja frente se encontra a figura de autêntico artista do Dr. Jus
celino Kubitschek." (11) 

Esses comentários apontam o prefeito como um adrr.inistrador moderno, 
dinâmico e futurista. Entendemos que JK já estava plenamente convencido de 
suas pretensões políticas e que a contrução da Pampulha significou o inrcio de 
sua arrancada para a construção de Brasrlia. 

Os discursos da época ressaltam, ainda, o caráter populista deste empre
endimento enfatizando a criação de um espaço de lazer para a população da ci
dade. Porém, é importante realçar que este empreendimento foi um "presente" 
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do prefeito à elite desta Capital, que passou a ter o privilégio de assistir às apre
sentações de grandes espetáculos no Cassino, a dançar na Casa do Baile e a pra 
ticar esportes no late Clube. O estudo de Adalgisa Arantes Campos sobre a 
Pampulha nos mostra a contradição entre o caráter elitista do empreendimento 
e o discurso populista de JK. (12) 

3.2. A Exposição de Arte Moderna de 1944 

O "projeto cultural" de JK englobava a construção do Teatro Municipal no 
parque da cidade, a criação do Museu de Belo Horizonte na antiga Fazenda do 
Curral Del Rei, a oficialização da Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, a funda
ção do Instituto de Belas Artes e a organização de uma exposição de arte rr.o
derna de âmbito nacional. (13) 

Focalizaremos em primeiro lugar a Exposição de Arte Moderna, realizada 
no mês de maio de 1944, no Ediffcio Mariana, evento que contou com a partici
pação dos artistas mais significativos do modernismo brasileiro como: Tarsila do 
Amaral, Anita Malfatti, Portinari, Guignard, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Volpi, 
Goeldi, Pancetti, entre outros. (1 4) 

Essa exposição mereceu destaque nas manchetes dos jornais da época 
como a maior e>< posição de arte moderna já realizada no Brasil. 

Foram organizadas caravanas de artistas e intelectuais do Rio e São Paulo 
para participarem das festividades de inauguração da mostra. 15 

As tendências predominantes nos desenhos, pinturas e gravuras expostas 
convergiam para o Expressionismo, Cubismo e Surrealismo. Na escultura, des
tacou-se o projeto de Brecheret - Monumento à Bandeira- encomendado pela 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

O organizador da mostra, João Guimarães Menegale, inspetor de Turismo 
e Educação da Prefeitura, salienta, na apresentação do catálogo, a importãncia 
desse exposição para o meio cultural belorizontino. O objetivo da mesma visava 
ao contato direto do público mineiro com as vanguardas artísticas de Sao Paulo 
e Rio de Janeiro. Vejamos as palavras do critico: 

"A Exposiçao de Arte Moderna de 1944, em Belo Horizonte, exprime, 
historic~mente. um alto grau de cristalizaçao do modernismo artístico do 
Brasil. E curioso que os expoentes do movimento. consolidado, hoje, na 
história das artes plásticas do país. se concentrem, pessoalmente e pela re 
presentação de seus trabalhos, numa exibiçao de conjunto em Minas. cujo 
complexo social e espiritual se peculiariza pelas virtudes do equilíbrio, que 
ordinariamente se define como resistência ao impulso revolucionário, pelo 
apego à tradiçao, pefa distância das influências exógenas, que trazem o 
cheiro do mar.'' (16l 

Menegale observa, também, com muita pertinência, a necessidade de fa
milizaridade com a obra de arte moderna no processo de educação artfstica, co
mo segue: 
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"Quando o homem comum, mal habituado ao convencional e simétri
co, lograr - depois de examinar muitas vezes as concepções da arte nova -
uma nova conformação visual, descobrirá com surpresa e alegria que essa 
arte, não só é perfeitamente compreensfvel, mas também se elabora muito 
mais perto dele do que, pudera, antes, presumir. É que, até então, ele se 
acostumara a "ver acadêmico", ou a "ver convencional", ou a "ver simétri
co", ou a "ver sofisticado"; e não tinha olhos (isto não é só psicológico: é fi
siológico) para ver diferente. O interessante, sobretudo, é que ele não via o 



que estava mais junto dele: a pureza natural das coisas e das emoções, os 
temas de sua existência social ou psicológica, e os de seus pais e da tradição 
de seu pafs." (17) 

Acompanhando a exposição foram realizadas conferências sobre o mo
dernismo no Salão Nobre da Biblioteca Pública. Estiveram presentes vários in
telectuais modernistas, como, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Álvaro More
yra, Jorge Amado, entre outros. Esses intelectuais transferiram para Belo Hori
zonte o debate que se realizava nos principais centros culturais do Pafs. As pa
lestras focalizavam a consolidação do movimento modernista brasileiro e a to
mada de consciência dos artistas e intelectuais das possibilidades revolucionárias 
da arte moderna direcionada para a democracia. A conferência de Oswald de 
Andrade, que despertou maior polêmica, enfatizava os acontecimentos ocorri
dos em Minas naquele momento, como uma Nova Semana de Arte Moderna 
Brasileira e chamava os artistas para a luta. Acompanhemos a fala entusiasmada 
de Oswald de Andrade: 

"O papel do intelectual e do artista é tão importante hoje como o do 
guerreiro de primeira linha. Tornai lugar em vossos tanques, em vossos 
aviões, intelectuais de Minas! Trocai a serenata pela metralhadora! Parti em 
espirito com os soldados que vão deixar as suas vidas na carnificina que se 
trava por um mundo melhor. Defini vossa posição! Sois das mais fortes 
equipes de todos os tempos brasileiros. Mais que nunca, terra de poetas, 
terra de romancistas e narradores! Terra de sensibilidade interior, terra de 
inteligência. Dois de vossos Hderes, nos piores anos, nos anos da grande 
traição, permaneceram irredutfveis nas suas trincheiras de progresso e de 
democracia - Carlos Drummond de Andrade e Anfbal Monteiro Machado. 
Conservais como eles, o compromisso dos inconfidentes! Como nas vossas 
montanhas, introvertidas de ferro, tendes no vosso recolhimento o segredo 
das forjas de amanhã. Fabricai vossas arm•::1s com o ouro de vossa vida in
terior! E deixai para sempre os vossos complexos de isolamento mediterrâ
neo. Vinde com vossos irmãos de São Paulo, com vossos irmãos do Norte e 
do Sul, fazer com que se cumpram os destinos do Brasil! 

Tendes tudo, tendes a força de vossa história, tendes a mulher de Mi
nas, bela e sentimental, a que deu as sacrificadas do primeiro Brasil poUtico 
- Bárbara Heliodora, Madlia, Eugênia Maria de Jesus, a humilde compa
nheira do alferes Tiradentes. E tendes o sonho da terceira mineração". C18l 

O momento foi de reavaliação do movimento modernista brasileiro inicia
do na Semana de 22, como também de abertura para a participação de Minas no 
desenrolar desse processo. 

Os acontecimentos que acompanharam a Exposição de Arte Moderna 
marcaram o clfmax do debate em torno da questão da arte moderna em Belo 
Horizonte. Artistas, intelectuais, cdticos de arte e estudantes dividiram-se na 
defesa da tradição ou da inovação artfstica. A cdtica tradicional, tendo, como 
principal expoente, Moacyr Andrade, apontava as contradições do modernismo. 
Salientava a dificuldade de fruição da obra de arte moderna e seu distancia
me to do público, em contraposição à pretensão dos modernistas de levar a arte 
até o povo. Vejamos algumas obervações desse crftico: 

"Arte de um grupo, para um circulo reduzido, arte intelectualizada, arte 
snob, arte de tudo o que quizerem, mas do povo e para o povo, não. Abso
lutamente antidemocrática, porque o povo não a compreende e não a sen
te." (19) 
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"Nunca se gastou tanta cera com tão mau defunto, como neste caso da 
discussão em torno de Arte Moderna, provocada pela Exposição que o meu 
amigo prefeito, Juscelino Kubitschek organizou, para mostrar aos mineiros o 
que é em verdade aquela arte, vista em 'carne e osso', de corpo inteiro, e 
não apenas em clichês esparsos nos jornais e revistas." (20) 

A reação do público à exposição, rasgando várias telas expostas, deu ar
gumentos à crrtica tradicional. Entretanto as investigações sobre esse incidente 
não indicam qual foi o público que protestou de maneira tão violenta diante das 
obras e nem quais foram exatamente os quadros danificados. 

Segundo depoimentos de artistas que acompanharam a Exposição, ocor
reram ainda manifestações dos estudantes na Praça Sete parodiando a arte mo
derna. Organizaram uma mostra paralela nos tapumes do Banco da Lavoura 
onde expuseram desenhos de crianças e rabiscos mostrando que qualquer pes
soa podia fazer arte moderna. t2'1) 

3.3~ A Escola Guignard 

A atuação da Prefeitura na área de educação artfstica deu-se com a instala
ção do Instituto de Belas Artes, em abril de 1944. Esse congregava a Escola de 
Arquitetura e a Escola de Belas Artes. A primeira, fundada em 1930, funcionava 
até então sem o apoio oficial, lutando com grandes dificuldades financeiras. Os 
cursos de Belas Artes eram lecionados nos ateliers particulares dos artistas, ex
cetuando a Escola de desenho e pintura do professor Anfbal Mattos, de orienta
ção tradicional. Com a criação do Instituto de Belas Artes, dirigida pelo professor 
de arquitetura, João Kubitschek, passou a funcionar ali também o curso de de
senho e pintura do professor Guignard. Nesse momento, a Prefeitura assumiu a 
responsabilidade de financiar ambos os cursos. <22> 

O discurso pronunciado por JK na solenidade de inauguração da nova se
de do Instituto de Belas Artes nos mostra sua visão de uma escola de arte, cen
tro irradiador da cultura mineira, acompanhando a cruzada que o prefeito de
nominou Renascença Mineira. JK conclama professores e alunos a participarem 
do movimento de arrancada para o futuro da arte mineira e realça o caráter de
mocrático da instituição. Observemos as palavras de JK: 
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Dos bastiões que a Escola de Belas Artes assentou nos altiplanos do 
ideal que a anima, projetam-se confortadoramente, iluminando as mais 
amplas perspectivas, a radiosa decisão de vosso esforço no sentido de fazer 
reviver nestas velhas montanhas o amor pela Arte, que em dias de séculos 
que se foram, tanto esplendor emprestou é fisionomia de Minas. 

Já se começa a sentir o primeiro rumor que o vosso trabalho vai des
pertando. Artistas e crfticos que nos visitam destacam, em palavras de sin
gular louvor, os albores que se vão abrindo nas sombras de nossas ativida
des iniciais. Processa-se um movimento de profunda significação e cuja in
fluência nos destinos da Arte no Brasil em breve se revelará. O interesse, o 
entusiasmo das vocações que aqui se estiolavam à falta de ambiente propf
cio, já agora marcam nos rumos definidos pelos mestres, o caminho seguro 
para a verdadeira consagração • 

Belo Horizonte que, por força de sua mocidade, não conta ainda com 
um acervo de tradições que lhe modele a fisionomia e lhe empreste um co
lorido que só a pátina do tempo cabe imprimir, precisava possuir centros 
irradiadores de cultura que fossem difundindo, no silêncio de todas as ho
ras, as chamas que, crepitando no coração dos mineiros, deram ao nosso 
Estado o renome de que goza nos múltiplos setores da vida mental. Esta 
Escola será uma semente de prodigiosa fecundidade. ( ..• ) 



"Para esta cruzada que eu classifico de Renascença Mineira se juntam 
noves apóstolos que, como Guignard, arrancam das rubras fibras do cora
ção o calor fecundante para as arrancadas do futuro." (23) 

O Instituto de Belas Artes vigorou apenas dois anos, quando a Escola de 
Arquitetura foi incorporada à Universidade de Minas Gerais e o cursos de arte 
de Guignard passou a funcionar no Parque Municipal. (2-') 

O debate sobre o ensino de arte moderna eclodiu em Belo Horizonte em 
1948, quando o prefeito Otacllio Negrão de Lima fechou a escola de Guignard 
alegando a necessidade de contençAo de despesas pela Prefeitura. (25) 

Essa situaçao provocou protestos de jornalistas, crrticos, artistas e polfticos 
que se reuniram em torno de Guignard para a manutenção daquela escola. Nes
se momento, a escola contava com as presenças do escultor Franz Weissmann, 
professor de desenho e modelagem e da gravadora Edith Bhering, assistente de 
Guignard, que também lutaram para o funcionamento adequado da escola. 

Nos artigos de jornais da época percebemos que a discussão focalizava 
a importância do trabalho pedagógico de Guignard, sua luta para a implantação 
do ensino de arte moderna, a premiação de seus primeiros alunos nos salões e o 
reconhecimento nacional da sua escola. Os escritores Otto Lara Resende e Mil
ton Pedrosa publicam artigos onde se delineia uma primeira história da Escola 
Guignard. (28) 

Os livros-catálogos publicados sobre Guignard salientam a atitude pio
neira do mestre na luta para a abertura de um espaço de arte moderna em Mi
nas. Mostram a modernidade presente em sua obra, seu método de ensino ino
vador e seu papel na formação de uma nova geração de artistas modernos mi
neiros. <27) 

Os depoimentos dos ex-alunos revelam a visão que Guignard tinha de 
uma escola de arte moderna. Essa não se limitava apenas ao emprego de novas 
técnicas no ensino da arte. Ampliava-se através da promoção de intercâmbio 
cultural entre artistas e intelectuais modernos, organização de exposições anuais 
de seus alunos, visitas às cidades coloniais mineiras e contatos permanentes 
com a imprensa de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Dessa forma, a filosofia de 
ensino de Guignard propiciou a criação de um ambiente para a prática, discus
são e promoção da arte moderna, e a escola tornou-se um verdadeiro centro de 
convergência do ensino da arte moderna em Belo Horizonte. C28> 

4. Considerações Finais 

Finalmente, dest;:tcaremos ainda dentro do projeto cultural da Prefeitura, a 
oficialização e reestruturação da orquestra sinfônica, sob a diração dos maestros 
Guido Santorsole e Artur Bohsmann, responsáveis pela nova estruturação dessa 
orquestra. Destacaremos, também, a atuação de Franciscô Curt Lange, convida
do para organizar uma discoteca pública da municipalidade, momento em que o 
musecólogo inicia pesquisa sobre a música do período colonial mineira. (29l 

O museu da cidade, dirigido por Abnio Barreto, estudioso da história de 
Belo Horizonte, foi inaugurado pela Prefeitura de JK, em ,943. Jã a construção 
do Teatro Municipal, projetado por Oscar Niemeyer, não foi conclurda na gestão 
de JK. 

As manifestações teatrais e literárias desses perfodos se deram à margem 
áa iniciativa oficial. Temos indicações que o teatro em Belo Horizonte não pos
sufa um espaço definido e que o "Teatro do Estudante", dirigido por João Ces
chiatti, lutava com dificuldades para sobreviver. (30) 

Na literatura, destacou-se o grupo de jovens poetas formado Autran 
Dourado, Wilson de Figueiredo, Edmur Foncesa, Sãbato Magaldi, entre outros, 
que lançaram a revista "Ediffcio". C31) 
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O movimento modernista em Belo Horizonte, iniciado na década de 20, 
atinge seu apogeu nos anos 40, afirmando-se enquanto um movimento de âm
bito nacional, e aglutinado r das várias manifestações artfsticas. 

NOTAS 

01. O presente estudo faz parte da pesquisa "A Arte Moderna em Belo Hori
zonte", realizada no Centro Audiovisual da UFMG, sob a coordenação da 
prof! Madlia Andrés Ribeiro, com a colaboração da historiadora Sônia Gi
bram Silva e do auxiliar de pesquisa Fernando Pedro Silva. A revisão do 
texto foi feita por Maria do Carmo Leite. 
Apoio FAPEMIG. 

02. Ver a discussão sobre a potrtica artrstica do Estado Novo, em: 
KERN, Maria Lúcia Bastos. Os Sistemas Visuais e Ideologias no Rio Grande 
do Sul. In: Boletim Informativo do MARGS, n~ 32, jan/fev/mar 1987. 

03. CORREIA DIAS, Fernando.O Movimento Modernista em Minas. Brasflia, 
UnB, 1971. 

04. Ver a discussão sobre a ação cultural do ministro Capanema em: 
SCHWARTZMAN, Simon; BOMERY, Maria Helena; RIBEIRO COSTA, Van
da. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984. 

05. Ver a discussão sobre os intelectuais e o poder no Estado Novo em: 
MICE L LI, Sérgio. Intelectuais e Classes Dirigentes no Brasil -

192011945. Rio de Janeiro, Oifel, 1979. 

06. As realizações da Prefeitura de JK encontram-se nos artigos referentes ao 
aniversário da cidade: 

BELO Horizonte Completa 45 Anos de Existência. Alterosa. Belo Horizonte, 
dez/1942. 

O ANIVERSÁRIO de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte, 
jan/1943. 

07. Ver a análise estiHstica do conjunto da Pampulha em: 
MELLO, Suzy de. Arquitetura Moderna em Minas Gerais. Seminário so
bre a Cultura Mineira- Perfodo Contemporâneo. Belo Horizonte, Conselho 
Estadual de Minas Gerais, 1980. 

08. As festividades que acompanham a visita do presidente para a inauguração 
da Pampulha aparecem estampadas nos jornais e revistas da cidade, C9n
forme: UM Dia de Glória para a Cidade. Alterosa. Belo Horizonte, jun/1943. 

09. KUBITSCHEK, Juscelino. Da Pampulha a Brasrtia- Os Caminhos da Provi
dência. Módulo. NQ 41, ano X. Dez/1976. 

10. KUBITSCHEK, Juscelino. op. cit. 

11. PAMPULHA, Uma Obra de Arte e Bom Gosto. Mensagem. Belo Hori
zonte, 15 mar 1944. Outros comentários sobre a Pampulha: 
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PAMPULHA, O Bairro Encantamento. Estado de Minas. Belo Hori
zonte, 12 dez 1941. 

A PAMPULHA Tornou-se Uma Linda Realidade. Alterosa. Belo Horizonte, 
mai/1942. 



12. ARANTES CAMPOS, Adalgisa. Pampulha, Uma Proposta Estética e ldeo16-
gica. Revista da Fundaçao Joáo Pinheiro. vol. 13, n9 5/6, mai/jun 1983. 

13. O balanço €tos empreendimentos culturais de JK aparece em: 
O QUARTO Aniversário da Administração Juscelino Kubitschek. Alterosa. 
Belo Horizonte, mai 1944. 

14. Ver a lista completa dos expositores em: 
CATÁLOGO da Exposição de Arte Moderna. Prefeitura de Belo Horizonte, 6 
a 31 mai 1944 

15. INAUGURA-SE Hoje a Maior Exposição de Arte Moderna já realizada no 
Brasil. Estado de Minas. Belo Horizonte, 6 ma· 1944. 
UM GRANDE Acontecimento na Vida Artfstica de Belo Horizonte. Estado de 
Minas. Belo Horizonte, 7 mai 1944. 

16. CATÁLOGO da Exposição de Arte Moderna. op. cit. 

17. Idem. 

18. ANDRADE, Oswald de. O Caminho Percorrido. Obras Completas- Ponta de 
Lança. vol. S. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972. 
As repercussões favoráveis à arte moderna aparecem no Jornal Mensagem: 
A SEGUNDA Semana de Arte Moderna. Mensagem. Belo Horizonte, 4 ago 
1944. 

19. ANDRADE, Moacyr. A Pintura Moderna e o Povo. Estado de Minas. Belo Ho
rizonte, 8 ju n 1944. 
Os crfticos Hermenegildo Chaves e Djalma Andrade também apontam as 
contradições da arte moderna: 
CHAVES, Hermenegildo. A Contradição da Arte Moderna. Estado de Minas. 
Belo Horizonte, 1 jun 1944. 
ANDRADE, Djalma. Os Falsos Enciclopedistas. Estado de Minas. Belo Hori
zonte, 21 jun 1944. 

20. Andrade, Moacyr. Op. cit. 

21 . Depoimento e Álvaro Fraga Damasceno e Maria Helena Andrés ex-alunos 
de Guignard, 1987. 

22. Ver hist6ria administrativa da Escola Guignard em: 
MOURA, Antônio de Paiva. A Projeç~o da Escola Guignard. Belo Horizonte, 
Fundação Escola Guignard, 1979. 
Ver história da Escola de Arquitetura em 
TEODOR O, Marco Otávio. Escola de Arquitetura - Mãe de 50 Anos Pouco 
Leite e Traseiro Grande. Revista Pampulha. Belo Horizonte, ano 111, n2 4 
jan/fev 1981. 

23. INAUGURADA a Nova Sede do Instituto de Belas Artes. Minas Gerais. Belo 
Horizonte, 27 out 1944. 
Este discurso de JK foi pronunciado na inauguração da nova sede do Insti
tuto, em 26 out 1944, estando já em funcionamento desde 112 abr 1944, como 
se vê nos jornais da cidade: 
BRILHANTE, a Solenidade das Aulas Inaugurais do Instituto de Belas Artes. 
Estado de Minas. Belo Horizonte, 2 abr 1944. 
INAUGURADA a Nova Sede do Instituto de Belas Artes. Di~rio da Tarde. 
Belo Horizonte, 26 out 1944. 
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24. MOURA, Antônio de Paiva. op. cit. 

25. A justificativa do prefeito Otacllio Negrão de Lima aparece em jornais da ci
dade como: 

O JULGAMENTO dos Homens no Brasil, Faz-se, Via de Regra, com Aço
damento. Estado de Minas. Belo Horizonte, 2 mar 1948. 

26. PEDROSA, Milton. Vida, Paixão e Morte da Escola Guignard. Revista da 
Semana. Rio de Janeiro, 28 fev 1948. 

RESENDE, Otto Lara. História de uma Escola de Arte - Guignard e 60 
Aprendizes. O Jornal. Rio de Janeiro, 1 jan 1949. 

27. Ver nos seguintes livros-catálogos o papel de Guignard na arte moderna 
mineira: 

SAMPAIO, Márcio. A Paisagem Mineira. Catálogo da exposição realizada 
no Palácio das Artes, Belo Horizonte, 1980. 

zruo, Carlos. A Modernidade em Guignard. Catá,ogo da exposição reali 
zada na PUC, Rio de Janeiro, 1983. 

28. Depoimentos de Célia Laborne, Maria Helena Andrés e Sara Ávila de Oli
veira- ex-alunas de Guignard 

29. Ver projeto cultural de JK em: 
BRANT, Celso. Arte. Revista Social Trabalhista. Belo Horizonte, 12 dez 
1947. 

Ver atuação de Curt Lange em: 
CORREIA DIAS, Fernando. Lfricos e Profetas. Thesauros, Brasfilia UnB, 

1984. 

30. BRANT, Celso. op. cit. 
HORTA, Jair Rabelo. Diversões, Teatros e Cinemas. Revista Social Tra
balhista. Belo Horizonte, 12 dez 1944. 

31. Depoimento de Edmur Fonseca- integrante do Grupo Edifício 
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