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RESUMO 

 

A presente monografia tem o propósito de estudar a produção artística do pintor 

norueguês Alfredo Andersen (1860-1935), focando suas pinturas de paisagens e o 

próprio artista como objetos de análise e suas relações com o meio cultural parana-

ense entre 1892 e 1929. Averiguaremos a articulação entre a apropriação da paisa-

gem como elemento nobre da característica regional e a criação de uma identidade 

para o povo paranaense, tendo os quadros de paisagens de Andersen envolvimento 

nos debates sobre arte e cultura no Paraná da virada do século XIX para o XX.  Con-

textualizaremos o momento vivido no Estado, juntamente aos debates acerca da ar-

te, verificando a maneira que as paisagens produzidas por Andersen, por meio de 

suas referências europeias, se tornaram ícones para a identidade e paisagem para-

naense. 

 

Palavras-chave: Alfredo Andersen; paisagem; identidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O território do Estado do Paraná é composto por diferentes formações naturais, 

ordenando paisagens variadas que ocorrem desde o litoral, a Serra do Mar e os pla-

naltos que se estendem por toda a região. Essas paisagens foram observadas, des-

critas e registradas por viajantes de diferentes países que passaram por essas áreas 

ao longo do século XIX1. No final desse período, Alfredo Andersen, um pintor norue-

guês que aportou em Paranaguá em 1892, tornou-se um desses viajantes responsá-

veis por gravar em pinturas diversos aspectos dessa paisagem que já havia sido 

descrita por meio de palavras. Seu diferencial com relação a outros viajantes e sua 

importância se dá pelo fato do artista ter se estabelecido no Estado e realizado ima-

gens de regiões que se fixaram no imaginário das pessoas e até hoje podem ser 

consideradas ícones para a paisagem paranaense tanto dentro como fora do Estado.     

As longas vistas mostrando extensos campos com pinheiros e serranias, a er-

va-mate e seu beneficiamento são apenas alguns exemplos dos diversos aspectos 

tratados em seus quadros que podemos entender como a representação da paisa-

gem do Estado no qual predominava no início do século XX essas características. 

Diversos estudos contemplam o trabalho de Andersen formando um debate historio-

gráfico sobre o autor e seu contexto. Entre os mais importantes estão o da professo-

ra Dulce Osinski2, Amelia Siegel Corrêa3 e do professor Ricardo Carneiro4 que ver-

sam sobre o artista e seu trabalho. Sobre o contexto cultural do período, os trabalhos 

                                                            
1 Entre os viajantes mais famosos a descrever em textos e imagens o Estado estão os franceses 
Auguste da Saint-Hilaire que percorreu e região em 1820, Jean-Baptiste Debret, que em 1827 teria 
realizado a primeira imagem conhecida de Curitiba, o suíço Guilherme William Michaud que se 
instalou na ilha de Superagui em 1854, além do alemão Robert Avé-Lallemant em 1858 e o inglês 
Thomas Plantagenet Bigg-Wither em 1872. 
2 OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Ensino da arte: os pioneiros e a influência estrangeira na arte-
educação em Curitiba. 1998. 339 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Setor de Educação da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1998. 
3 CORRÊA, Amélia Siegel. Alfredo Andersen (1860-1935): Retratos e paisagens de um norueguês 
caboclo. 309 f. Tese (Doutorado em Sociologia). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
4 ANTÔNIO, Ricardo Carneiro. A Escola de Alfredo Andersen – 1902-1962. Dissertação de Mestrado 
em Educação. UFPR, Curitiba, 2001. 
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de Geraldo Leão Veiga de Camargo5, Luiz Fernando Lopes Pereira6 e Fernando Bi-

ni7 fazem um apanhado da situação. 

                                                           

 O que este estudo busca focar são as relações que existem entre as pinturas 

de paisagem elaboradas pelo artista Alfredo Andersen entre 1892 e 1929, e os deba-

tes realizados sobre arte, entre os pensadores do período, acerca da inexistência de 

uma arte legitimamente paranaense, que retratasse por meio de imagens, o que poe-

tas, políticos e escritores exaltavam por meio de palavras em seus textos. Havia o 

reconhecimento de que era preciso criar uma cultura artística e identitária para a re-

gião recém-emancipada da província de São Paulo em 1853. Elevada e exaltada 

como um diferencial regional, a paisagem foi sistematizada para criar essa identida-

de além de uma especificidade para o Estado, e as pinturas de paisagem de Ander-

sen nesse sentido, podem ser consideradas como referenciadas e participantes des-

ses debates e sentidos que estavam sendo construídos regionalmente.  

O período abarcado nesta pesquisa vai de 1892, data provável da realização da 

primeira obra do artista em terras brasileiras e de seu desembarque em Paranaguá, 

até a década de 1920, período em que ocorrem nos jornais e periódicos paranaen-

ses discussões sobre a arte no Estado e suas relações com a identidade local, tendo 

as telas de Andersen e o próprio artista percorrido um processo de consolidação e a-

firmação até serem aceitas como uma arte paranaense. Para isso, analisamos qua-

dros de paisagens de Andersen, juntamente com crônicas em jornais e revistas do 

período, buscando perceber o que estava sendo dito sobre o assunto e qual a rela-

ção que as imagens do artista possuem com esses debates. 

A pintura de paisagem e a noção de identidade são os conceitos norteadores a 

serem trabalhados na presente pesquisa. A historiografia e os conceitos sobre arte e 

paisagem foram adotados a partir das considerações feitas pelo professor Ernst 

 
5 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná: 1853-
1953. 215 f. Tese (Doutorado em História). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. 
6 PEREIRA, Luis Fernando Lopes. Paranismo: o Paraná inventado: cultura e imaginário no Paraná da 
I República. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998; 
 _____. O espetáculo dos maquinismos modernos – Curitiba na virada do século XIX ao XX. São 
Paulo: Blucher Acadêmico, 2009. 
7 BINI, Fernando A. O Paraná Tradicional. In: Tradição/Contradição: 3 de junho a 3 de agosto de 
1986. Curitiba: O museu, 1986. 
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Hans Gombrich8, Simon Schama9, Flávio Leonel Abreu da Silveira10, Lilia Moritz S-

chwarcz11, Giulio Carlo Argan12 e Arnold Hauser13. Sobre a identidade teremos como 

referência os conceitos explorados por Denys Cuche14 e Alfredo Bosi15. 

Para alcançar as metas traçadas, no primeiro capítulo veremos uma pequena 

biografia de Andersen e uma revisão bibliográfica com aspectos e autores da história 

da pintura de paisagens nos século XVI, XVII e XVIII na Europa que delinearam as 

maneiras e cânones de representação desse gênero, com o objetivo de verificar de 

que tradição Andersen foi herdeiro, pelo fato de ter estudado nas academias de arte 

europeias, e como esses cânones foram usados para representar as paisagens do 

Paraná. Também perceber como sua bagagem cultural contribuiu para que a ideali-

zação da paisagem paranaense fosse referenciada na maneira que os europeus ti-

nham da América.  

No segundo capítulo veremos como o Estado do Paraná, na virada do século 

XIX para o XX também buscou uma identidade regional, entretanto, a que havia sido 

construída pelos pensadores da primeira república, baseado no imigrante alemão, ia 

perdendo a eficiência simbólica visto que as políticas imigratórias transformavam a 

região em um emaranhado étnico, além da crença em um futuro moderno e científi-

co, desmistificando a ideia de superioridade racial16. Isso posto para pensarmos nos 

fatores desfavoráveis na construção de uma identidade fundamentada em teorias ra-

ciais e refletir até que ponto o meio pôde ser usado como item de uma parca lista-

                                                            
8 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2011; GOMBRICH, Ernst Hans. 
Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2007. 
9 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
10 SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da. A paisagem como fenômeno complexo, reflexões sobre um 
tema interdisciplinar. In: Paisagem e cultura: Dinâmicas do patrimônio e da memória na atualidade. 
Belém: EDUFPA, 2009. 
11 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas 
franceses na corte de d. João. São Paulo: Cia das Letras, 2008; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Paisagem 
e identidade: a construção de um modelo de nacionalidade herdado do período joanino. Acervo, Rio 
de Janeiro, v. 22, nº 1, p. 19-52, jan/jun, 2009. 
12 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
13 HAUSER, Arnold. A arte e a sociedade. Lisboa: Editorial Presença, 1973. 
14 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999. 
15 BOSI, Alfredo. Cultura como tradição. In: Cultura brasileira: tradição/contradição. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1987. 
16 PEREIRA, Luiz Fernando Gomes. Paranismo: o Paraná inventado. Revista da Academia 
Paranaense de Letras. Curitiba, ano 64, nº 43, dezembro de 2000, p. 129. 
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gem que mostrasse a especificidade paranaense diante de outras regiões do Brasil. 

Meio esse representado pelas paisagens naturais do Estado, que abarcava o litoral, 

a Serra do Mar até os Campos, passando pelas florestas de pinheiros junto com as 

árvores de erva-mate, das quais eram retiradas as folhas que faziam o chá, base da 

economia do Estado naquele momento.  

Tendo em vista essas concepções de paisagem e de contexto histórico, no ter-

ceiro capítulo veremos como as perspectivas econômicas e culturais orientaram i-

magens realizadas por Andersen na representação da paisagem do Estado, com o 

objetivo de mostrar sua inserção no meio cultural paranaense. Contudo, sem disso-

ciar dos debates artísticos que continuaram a perpassar a obra do artista, essas refe-

rências produziram imagens que acabaram tornando-se paradigmas para outros ar-

tistas do período e que podem ser encontradas até os dias de hoje. 

 Como na falta de outro patrimônio que pudesse representar o povo paranaen-

se, essas paisagens foram absorvidas pelas ideias de representação e simbolismo 

que abrangiam grande parte do cenário intelectual do Estado. Os paranistas, como 

veremos, foram os responsáveis em criar uma história regional além de “lendas de 

primitivismo e (...) uma natureza característica para a região”17. Aqui se inserem as 

atividades de Alfredo Andersen, artista já reconhecido na Europa e que tinha como 

principais gêneros o retrato e a pintura de paisagens, por meio das quais muito con-

tribui para a identificação do povo ao território, visto que em suas telas de paisagem 

representava os pinheiros, a erva-mate e as serras características que extensiva-

mente os paranistas pregavam como sendo particularidades do Estado do Paraná.  

 

 

 

 

                                                            
17 Ibidem, p. 133. 
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1. A PINTURA PAISAGÍSTICA DE ALFREDO ANDERSEN A PARTIR DA 

TRADIÇÃO EUROPEIA: O EXÓTICO E O CLÁSSICO 

 

1.1 Um breve olhar sobre a arte e o exótico 

 

Dezenas de europeus, entre artistas e cientistas, que visitaram o Brasil no sécu-

lo XIX, trataram de registrar as impressões que tiveram das paisagens do país por 

meio de imagens pintadas e desenhadas, entre outras técnicas. Neste primeiro capí-

tulo buscaremos traçar um sucinto panorama da arte das paisagens da Europa no 

século XIX, quando o pintor Alfredo Andersen desembarcou no sul do Brasil além da 

maneira que o artista estava inserido em meio a esses viajantes, que partiam não 

somente ao Brasil, mas a outros países em busca de novos cenários. Estudaremos o 

que Andersen viu quando desembarcou no Brasil pela primeira vez e o que se pen-

sava do país nesse período na Europa de onde o artista veio. Veremos o contexto da 

história da pintura de paisagens, definindo o conceito e sua articulação com as obras 

de Andersen, além dos principais pintores europeus entre os séculos XVII e XIX, dos 

quais o artista foi herdeiro, para isso explorando algumas obras de arte e suas rela-

ções com a obra do pintor. 

Iniciaremos com a vinda da família real portuguesa, a abertura dos portos em 

1808 e o fim das guerras napoleônicas em 1815, pois foram no período desses fatos 

que afluíram ao Brasil dezenas de naturalistas ávidos por explorar, catalogar e reve-

lar espécies da flora e da fauna das terras até então desconhecidas de grande parte 

da Europa18; assim como diversos artistas19 que, entusiasmados pela grande moti-

vação que a missão artística francesa20 de 1816 transmitiu aos centros de arte euro-

peus, vieram atraídos pelas perspectivas de bons rendimentos, fugidos de conflitos 

                                                            
18 PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no século XIX: Tramas, Telas e Textos. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 184. 
19 É importante não generalizar e lembrar que nem todo naturalista era artista e nem todo artista tinha 
um olhar naturalista ou científico para com o meio em que estava sendo inserido. 
20 Sobre a Missão Artística francesa de 1816 conferir o livro da historiadora Lilia Schwarcz: 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil. Op. cit.  

 
 



12 
 

ou simplesmente movidos por um “romantismo aventureiro”21. Ao longo desse sécu-

lo, sucessivas explorações e descrições dos hábitos, das cidades e das paisagens 

brasileiras por esses viajantes, criaram no imaginário europeu a ideia de um país cu-

rioso e extravagante, pensamento esse, oriundo do “crescente interesse europeu pe-

lo exótico, advindo com as expedições marítimas”22. 

Além disso, as novas descobertas, as invenções e as inovações nos meios ci-

entíficos e artísticos, bem como as diversas trocas econômicas e culturais do Brasil, 

principalmente com os ingleses e franceses23, contribuíram para que esse imaginário 

sofresse algumas alterações, no entanto não sendo suficiente para desmistificar a 

imagem criada sobre o país estranho e exótico existente nos trópicos. De fato, em 

paralelo a essa ideia, criou-se uma imagem edênica do Brasil, por meio de suas pai-

sagens e florestas exuberantes, sendo possível afirmar que perdura, em partes, até 

os dias atuais24. 

Em meio às descobertas e invenções que influenciaram as visões sobre os tró-

picos, sem dúvida a fotografia acabou sendo um meio de transporte de relatos e ex-

periências tendo uma atribuição relevante nas percepções apresentadas ao longo do 

século XIX, para o Velho Mundo, tendo um fator “fundamental enquanto possibilidade 

inovadora de informação e conhecimento, instrumento de apoio à pesquisa nos dife-

rentes campos da ciência e também como forma de expressão artística”25. Como 

meio de expressão artística, além de fonte econômica e propagadora de ideias, as 

vistas de cidades ou paisagens, apesar de não serem a principal fonte mercantil dos 

fotógrafos do século XIX, representaram no final desse século e início do XX, com a 

exaltação dos cartões postais, um importante meio de inovações na linguagem e ex-

pressão, pois como nos mostra Solange Ferraz de Lima em seu estudo sobre o mer-

cado fotográfico da cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX: “induto-

                                                            
21 JÚNIOR, José Maria dos Reis. História da pintura no Brasil. São Paulo: LEIA, 1944, p. 122. 
22 MARTINS, Luciana de Lima. O Rio de Janeiro dos viajantes: o olhar britânico (1800-1850). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 59.  
23 Cf.: ALENCASTRO, Luis Felipe de. (org). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia das 
Letras, 1997. 
24 CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro. Revista brasileira de 
ciências sociais. São Paulo, vol. 13, nº 38, 1998; PINHEIRO, Liliana. O olhar dos viajantes: o Brasil ao 
natural. São Paulo: Dueto, 2010, p. 3. 
25 KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ateliê editorial, 2001, p. 25.  
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ras da formação de padrões visuais e receptáculo dos símbolos e vetores do imagi-

nário urbano, as vistas representam a sintonia entre o fotógrafo e sua época”26.  

Isto posto para lembrar que a fotografia em seus primeiros ensaios estava pau-

tada sobre “um repertório derivado da tradição pictórica – retratos, paisagens, natu-

rezas-mortas”27 ou seja, surgiu tendo como referência principal a pintura, com seus 

modelos e padrões já estabelecidos em séculos anteriores. Além disso, de 1860 em 

diante, a fotografia passou a registrar imagens com maior precisão, demandando dos 

pintores que a enxergavam como uma arte competidora de espaço do consumo de 

imagens28, uma maior exigência com relação à sua arte, pois: 

 

As atividades a que se dedicavam os pintores como retratistas, ilustradores de jornais e 
de estampas de cidades e paisagens, passaram a ser executadas por fotógrafos. Para os 
pintores não restou outro caminho a não ser refugiar-se na atividade artística artesanal. O 
que por sua vez significou a elitização da produção e recepção da pintura29.  
 

Entretanto, não buscamos ver um confronto entre fotografia e pintura e sim, o-

lhar para as imagens e apontar o diálogo que existiu entre ambas30. 

 

1.2 Andersen: entre artistas e viagens 

 

Apesar de ter ocorrido um processo de desmistificação e conhecimento das 

paisagens brasileiras por meio da maior circulação de informações, imagens e pes-

soas, os exploradores e pintores ainda buscavam no país e em outras regiões do 

mundo paisagens e conteúdos diferentes dos que estavam acostumados, além de 

criarem novas maneiras de expressar essas paisagens e temas. A segunda metade 

                                                            
26 LIMA, Solange Ferraz de. O circuito social da fotografia: estudo de caso II. In: FABRIS, Annateresa. 
Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 
67. 
27 Ibidem, p. 174. 
28 No capítulo intitulado A fotografia e o sistema das artes plásticas Fabris discute a dicotomia entre 
arte e ciência existente nos primórdios da fotografia sendo defendida por uma parcela de artistas que 
viam na fotografia um instrumento de trabalho para o pintor, enquanto outros atacavam sua 
legitimidade como arte. Cf. FABRIS, Annateresa. Op. Cit., pp. 173-198. 
29 MURGUIA, Eduardo Ismael. Cenário histórico do movimento impressionista. Impulso (Piracicaba), 
Piracicaba, v. 11, 1999, p. 37. 
30 CARVALHO, Vânia Carneiro de. A representação da natureza na pintura e na fotografia brasileiras 
do século XIX. In: FABRIS, Annateresa. Op. cit., pp. 204-205. 
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do século XIX viu surgir diferentes estilos pictóricos como, por exemplo, o impressio-

nismo que via na natureza e na luz um meio temático alternativo, diferente do propa-

gado pelas academias de arte europeias que viam nos temas históricos e religiosos 

assuntos mais relevantes para serem representados, como veremos adiante.  

A busca de novas matérias e cores motivou diferentes artistas desse movimen-

to a procurar novas visões de mundo, com as quais não estavam familiarizados. Na 

França da segunda metade do século XIX, o movimento impressionista começava 

uma ruptura radical dos conceitos estabelecidos pela Academia, tanto na temática 

como nas formas da pintura31, apesar de outros artistas em outros países já terem 

começado a quebra de paradigmas com relação à hegemonia dos padrões acadêmi-

cos em anos anteriores32.  

Essa busca por diferentes elementos fizeram com que muitos pintores impres-

sionistas realizassem viagens por diferentes locais da Europa e do mundo. Claude 

Monet (1840-1926), um dos principais idealizadores do Impressionismo, e contempo-

râneo de Andersen, após percorrer diversos lugares na França, viajou para a Holan-

da em 1895, buscando novos fragmentos da natureza para suas composições33. Se-

guindo o mesmo caminho, Camille Pissarro (1830-1903) percorreu a Europa em bus-

ca de novos temas e cores, lembrando que na juventude também esteve na Venezu-

ela, e foi após seu retorno à Europa que propôs uma “pintura impressionista”34. An-

tes de desenvolver um estilo próprio, outro artista, Paul Gauguin (1848-1903), viajou 

ao Taiti com ideais Impressionistas35. Não obstante cada trajetória de vida apresen-

tar sua peculiaridade, esses artistas tinham em comum a busca de novas maneiras 

de expressar a luz e os temas que os cercavam.  

                                                           

Em seu panegírico sobre Andersen, Carlos Rubens cita o pintor Vicente Leite 

que lembra alguns artistas que viajaram pelo mundo: 

 

 
31 A bibliografia sobre o movimento impressionista é vasta, entretanto citarei o livro usado aqui como 
referência: LOBSTEIN, Dominique. Impressionismo. Porto Alegre: L&PM, 2010. 
32 Cf.: GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit. 
33 LOBSTEIN, Dominique. Op. Cit., p. 45. 
34 COELHO, Mário César. Artistas viajantes e acadêmicos. Esboços (UFSC), Florianópolis, v. 12, 
2004, p. 168. 
35 LOBSTEIN, Dominique. Op. Cit., p. 77. 
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Entretanto (...) nenhum deles e tantos outros superaram Alfredo Andersen, que depois de 
percorrer toda a Europa, escalar todos os centros culturais do Velho Mundo, voltando à 
sua Pátria, resolvera emergir da sua frígida Noruega (...) e buscar o calor dos trópicos e a 
luz meridiana do sul para neles assentar a sua paleta e criar uma arte nova em motivos 
de beleza e originalidade36. 

 

Não se trata aqui de pensarmos em apenas um conjunto de artistas ou em um 

movimento ou ainda em uma tendência artística específica, mas de perceber que 

não distante das periodizações, limitações e delimitações que a disciplina da história 

da arte produziu, vários estilos e tendências coexistiram e se influenciaram ao longo 

dos anos, como o academismo e o impressionismo, por exemplo, moldando ou trans-

formando o gosto do público consumidor da arte e das imagens produzidas tanto pe-

la fotografia como pela pintura.    

É a partir daqui que começaremos a pensar a obra paisagística de Alfredo An-

dersen no Brasil, encarando-o como um artista viajante que acabou se fixando defini-

tivamente no sul do país. Analisaremos a seguir e nos próximos capítulos, algumas 

obras do artista que expressam as tendências do que ocorria no campo artístico eu-

ropeu, as repercussões disso em suas obras e sua relação com os debates sobre a 

identidade paranaense na virada do século XIX para o XX.  

 

1.3 Um olhar sobre a paisagem a partir de Andersen 

 

 O artista Alfredo Andersen nasceu em 1860 em Cristiansand, cidade do litoral 

sul da Noruega. Era um artista maduro que já possuía uma boa formação com dife-

rentes pintores e academias na Europa, quando desembarcou no Porto de Cabedelo, 

na Paraíba, em 189237. Nesse local, realizou uma tela intitulada Porto de Cabedelo 

(Figura 1).  

 

                                                            
36 LEITE, Vicente. Apud. RUBENS, Carlos. Andersen, pai da pintura paranaense. Curitiba: Fundação 
Cultural, 1995, p. 69.  
37 Existem diversas biografias e catálogos que tratam da trajetória de Alfred Emil Andersen até se tor-
nar Alfredo Emílio Andersen, o chamado Pai da pintura paranaense. Entre os livros mais usados na 
historiografia estão: PILOTO, Valfrido. O Acontecimento Andersen. Curitiba. Ed. Mundial, 1960; RU-
BENS, Carlos. Op. cit.  
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Figura 1: ANDERSEN, Alfredo. Porto de Cabedelo. 1892. 1 original de arte, 

óleo sobre tela, 90 x 150 cm. Coleção particular. 

 

Nessa imagem o artista representou uma paisagem tropical vista a partir de al-

gum ponto no mar, próximo à praia. A exuberância da floresta domina a paisagem 

ocupando grande parte do quadro, com as casas e as pessoas dando a escala, em 

harmonia com a natureza. Analisando formalmente essa imagem, podemos dividi-la 

em quatro faixas horizontais contendo elementos que caracterizam uma paisagem 

marinha. Na faixa superior do quadro, vemos o céu azul com algumas nuvens espa-

lhadas em pequenas inclinações em diagonais da direita para a esquerda. Na faixa 

logo abaixo, ocupando quase 1/3 da tela, tons de verde predominam na representa-

ção de árvores e diversas palmeiras. Na terceira faixa, a cor amarela da areia da bei-

ra da praia sobressai, aparece o branco da caiação das casas pontuadas pelo azul 

das portas e janelas e o ocre dos telhados. Por fim, na parte inferior do quadro, ocu-

pando outros 1/3 da imagem, vemos o mar em tons de marrom, o azul refletindo o 

céu e o amarelo refletindo as casas do povoado.  A articulação dos elementos, pla-

nos e cores identifica essa imagem como a representação de uma paisagem, a partir 
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de uma série de elementos compositivos recorrentes na pintura de paisagem da tra-

dição europeia, como a estruturação do espaço em faixas horizontais e a pequena 

escala das pessoas presentes na cena em relação à grandiosidade do cenário natu-

ral. 

Apesar de Andersen ter realizado essa pintura no final do século XIX, quando o 

academismo38 já não possuía tanta força como em anos anteriores, sua paisagem 

possui uma série de convenções acadêmicas que encontramos em artistas que reali-

zaram esse mesmo tema em séculos passados, servindo de modelos para o período 

em que o artista esteve ativo, e que podem ser encontradas até os dias atuais. Lem-

brando que na época, diversos movimentos vanguardistas já estivessem em ação na 

busca de novas maneiras de representação da paisagem fugindo dos modelos aca-

dêmicos cujo paradigma “deveria traduzir a ‘natureza verdadeira’ porque idealizada, 

e surgia vinculada a um passado clássico ou mitológico”39.  

Nitidamente, o movimento impressionista foi uma das vanguardas que melhor 

se relaciona com o tema das paisagens aqui tratado, cujos artistas priorizavam em 

suas telas a cor à linha40, além da repetição de um mesmo tema buscando as varia-

ções de luminosidade provocadas pelo sol ao longo do dia, em detrimento da geome-

trização e encenação das paisagens.  

Isto posto, cabe indagar, o que é paisagem? Qual o conceito de paisagem para 

a arte? A partir de qual momento a paisagem passou a ser atribuída como um de-

terminado tema dentro da arte? E como as respostas para essas perguntas podem 

ser encontradas nos aspectos das obras paisagísticas de Andersen? Por fim, são 

essas as respostas que tentaremos delinear ao longo deste capítulo. 

Em primeiro lugar, numa definição direta, a paisagem na arte pode ser entendi-

da como um quadro ou um conjunto pictórico “em que o tema principal é uma repre-

                                                            
38  O academismo ou academicismo na pintura foi um sistema conservador de representação 
propagado pelas academias de arte europeias. Segundo Baez o academismo “restringia o trabalho ao 
interior dos ateliês, incentivava os temas bíblicos, históricos e mitológicos e usava a paisagem apenas 
como um complemento aos temas maiores”. Cf.  BAEZ, Elizabeth Carbone. A academia e seus 
modelos. In: Academismo: projeto arte brasileira. Rio de Janeiro: FUNARTE/ Ministério da Cultura, 
1986, p. 15. 
39 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Paisagem e identidade: a construção de um modelo de nacionalidade 
herdado do período joanino. Op. cit., p. 24. 
40 LOBSTEIN, Dominique. Op. Cit., p. 38-39. 
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sentação de formas naturais, de lugares campestres, seja parque ou floresta fre-

quentemente abarcando uma considerável área e distâncias, podendo incluir figuras, 

para dar uma sensação de escala”41. Entretanto, essa definição não abarca a polis-

semia que o termo carrega. Em um artigo sobre a interdisciplinaridade da paisagem, 

Flávio Leonel Abreu da Silveira debate sobre o fato da noção de paisagem possuir 

diversos significados.  O autor contrapõe a ideia da perspectiva geográfica de que 

uma paisagem seria um complexo conjunto associado gerador de um todo, e forma-

dor de uma fisionomia que o ser humano consegue entender42. A paisagem natural 

seria percebida em estudos geográficos ou ecológicos como algo isolado da cultura. 

Silveira observa a existência de certo número de pensadores que esquecem de que 

a paisagem aparece como entidade fenomênica por ser resultado de uma cultura43. 

Defende as ideias de José Lezama Lima, segundo as quais toda paisagem é uma 

manifestação cultural: “toda e qualquer paisagem mediante o ato cognitivo de inter-

pretação, intimamente associado à percepção e à representação emerge como fe-

nômeno cultural experienciado num contexto específico”44. Ou seja, o homem intera-

ge com seu entorno no mesmo momento em que é modificado por ele, na época his-

tórica em que vive, sendo “reflexo e espelho dessa interação”45. As múltiplas signifi-

cações de paisagem admitem um universo de imagens e ideias, mostrando “um fe-

nômeno artístico-literário cuja pertinência filosófica vincula-se a sua dimensão estéti-

ca”46. Corroborando essa linha de pensamento, Lilia Moritz Schwarcz nos lembra de 

que: 

 

A paisagem vem sempre carregada da experiência sensível de seu próprio observador. 
Ela é, pois, descrição de subjetividades e diz muitas vezes mais do sujeito que a define 
do que da realidade que se observa47. 

                                                            
41 MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de Janeiro: Edições 
Pinakotheke, 1998, p. 217. 
42 SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da. A paisagem como fenômeno complexo, reflexões sobre um 
tema interdisciplinar. In: Paisagem e cultura: Dinâmicas do patrimônio e da memória na atualidade. 
Belém: EDUFPA, 2009, p. 71.  
43 Ibidem, pp. 71-72. 
44 Ibidem, p. 72. 
45 Ibidem, p. 72. 
46 Ibidem, p. 73. 
47 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Paisagem e identidade: a construção de um modelo de nacionalidade 
herdado do período joanino. Op. Cit., p. 20. 
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Vale lembrar também que a pintura de paisagens deve ser encarada como o 

resultado de um longo processo de observações e elaboração de convenções na 

arte, pois “qualquer observação carrega suas próprias convenções”48, com uma 

verdade poética na qual um enorme leque de associações e sentimentos envolve 

uma cena para lhe conferir significado. Schama resume a ideia central de seu livro e 

dos argumentos aqui apresentados com a seguinte passagem: “Paisagem é cultura 

antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado sobre mata, água e 

rocha”49.  

Utilizando-se da ideia da pintura de paisagem como resultado de uma interação 

e interpretação do meio, carregada de convenções pictóricas, iniciaremos nossa ex-

planação sobre a história da paisagem e sua relação com a produção paisagística de 

Andersen, no período que vem desde o século XVII, com o direcionamento do olhar 

do pintor para a paisagem50 ao século XIX onde as convenções de estilo acabam se 

tornando menos enfáticas51. Apesar da pintura de paisagens ter aparecido como e-

lemento nos quadros de Giotto nos séculos XIII e XIV52, veremos exemplos de traba-

lhos dos principais pintores de paisagens do século XVII, XVIII, períodos nos quais a 

paisagem alcançou novos patamares de representação, situando a história do gêne-

ro, e focalizaremos o século XIX, pois: 

 

(...) foi na virada do século [XVIII para o XIX] que o olhar ocidental para a natureza come-
çou a profissionalizar-se, almejando legitimidade e precisão científicas, e, ao mesmo 
tempo, proporcionou deleite, alimentando a curiosidade europeia por cenas exóticas53. 
 

Levaremos em conta as referências históricas da arte da paisagem, das quais 

Alfredo Andersen foi herdeiro, devido ao fato de encontramos diversas convenções 

                                                            
48 Ibidem, p. 24. 
49 SCHAMA, Simon. Op. cit., p. 70.  
50 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit., p. 355. O autor comenta que a não 
representação de uma história e a falta de seres humanos nas telas foi uma mudança muito 
importante para a pintura. 
51 Ibidem, p. 501. 
52 SWINGLEHURST, Edmund. A arte das paisagens. Rio de Janeiro: Ediouro; Grã-Bretanha: Parragon 
Book, 1997, p. 5. 
53 MARTINS, Luciana de Lima. Op. cit., p. 9. 
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pictóricas em seus quadros, além de principalmente, ter passado por academias de 

arte europeias em seu período de estudos. 

Com o passar dos séculos a paisagem dentro das academias da Europa, foi 

tornando-se um tema importante de representação. Ainda no século XVI a paisagem 

acabou sendo um elemento básico dentro de outros gêneros de pintura, principal-

mente em pintores como os flamengos Bruegel, tanto o pai como o filho, que foca-

vam em suas telas comunidades camponesas, representadas dentro de grandes es-

paços naturais, do que os temas mitológicos ou religiosos54. Foi nesse período e 

posterior da idade moderna que os gêneros na arte foram sendo cada vez mais es-

tabelecidos e hierarquizados. Por outro lado, o estabelecimento de classificações 

não requereu um rigor conceitual55. Como nos mostra Levy “na verdade, seu ponto 

de partida foi o próprio universo material passível de classificação, ou seja, a distin-

ção superficial e imediata entre as diversas manifestações temáticas da criação artís-

tica”56. Nesse viés, o historiador da arte Giulio Carlo Argan comenta que a arte mo-

derna nasceu de uma cultura artística do Iluminismo, dentro da qual um dos temas 

principais era: 

                                                           

 

a busca de uma lógica da representação formal e de uma funcionalidade puramente so-
cial da arte: por conseguinte, desenvolvimento dos ‘gêneros’ mais apropriados para a a-
nálise da realidade natural (paisagem) e social (retrato)57. 

 

Podemos identificar as diferenças de gêneros artísticos, que sempre existiram 

nas diversas épocas, bem como debater sobre o significado dos subgêneros do gê-

nero, entretanto não vem ao caso nessa pesquisa. Por isso vamos tratar a paisagem 

e somente essa temática como um gênero isolado58. É importante lembrar que du-

rante a Renascença e, posteriormente, desde as definições e aperfeiçoamento das 

concepções de proporção e perspectiva, com todos os seus significados imbricados, 

 
54 SWINGLEHURST, Edmund. Op. cit., p. 5. 
55 MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES. 150 anos de pintura de marinha na história da arte 
brasileira. Texto de Carlos Roberto Maciel Levy. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes, 
1982, p. 15. 
56 Ibidem, p. 15. 
57 ARGAN, Giulio Carlo. Op. cit., p. 38. 
58 Frederico Morais discute a questão de gêneros na pintura em: MORAIS, Frederico. Gêneros na 
pintura. Instituto Cultural Itaú. São Paulo: ICI, 1995. 
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a pintura pretendia “juntar passado com presente; santos heróis e milagres com ho-

mens de carne e osso”59, e nesse sentido a paisagem tinha maior importância como 

pano de fundo para pinturas com temática histórica e religiosa do que um tema em 

si, não sendo um gênero a parte.  

Nomes como os franceses Nicolas Poussin (1594-1665) e Claude Lorrain 

(1600-1682) tiveram um importante papel na seleção e descontinuidade entre a pai-

sagem e os temas mitológicos. Apesar de muitos de seus quadros representarem 

esses temas, podemos observar uma ênfase maior nas paisagens que ocupam a 

maior parte do espaço da imagem sendo cada vez mais detalhadas, como por e-

xemplo, em Orfeu e Eurídice (Figura 2). 

 

 
Figura 2: POUSSIN, Nicolas. Orfeu e Eurídice. C. 1650-1653. 1 original de arte, óleo sobre tela,  

120 x 200 cm. Museu do Louvre. 

 

Nessa imagem observamos uma cena da mitologia grega clássica. É-nos apre-

sentado o momento em que Orfeu toca sua música, encantando a todos que estão à 

sua volta, entretanto a víbora que tomará a vida de Eurídice se aproxima, ação per-

                                                            
59 LEVY, Carlos Roberto Maciel. Op. Cit., p. 15. 
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cebida pela expressividade da jovem assustada que se encontra atrás da persona-

gem. Ao fundo, o rio cortando o cenário e a fumaça que sai do castelo nos lembra do 

quadro seguinte, quando Orfeu vai atrás de Eurídice no mundo inferior, atravessando 

o rio Estige, contudo sem conseguir trazê-la novamente para o mundo dos vivos. 

Apesar de a cena possuir vários elementos como pessoas, construções e os 

adereços, o que mais nos chama atenção são os aspectos paisagísticos que emoldu-

ram o quadro. A vegetação, a rocha e o céu são evidenciados na imagem, quase co-

locando o tema mitológico como um acaso dentro da alegoria. 

Claude Lorrain é ainda mais enfático no tratamento da paisagem. Em Paisagem 

com o casamento de Isaac e Rebecca (Figura 3) o pintor nos mostra uma cena bíbli-

ca, tão cara aos clientes de sua época. 

 

 
Figura 3: LORRAIN, Claude. Paisagem com o casamento de Isaac e Rebecca. 1648,  

óleo sobre tela, 60 x 79 cm. Galeria Nacional, Londres. 
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Na imagem há dois temas, o bíblico e o pastoral, bastante tratados pelo pintor 

ao longo de sua carreira, entretanto, prontamente percebemos o destaque para a 

paisagem monumental que circunda a cena do casamento. Os tons de verde e azul 

predominam tendo no lado direito, a vegetação parecendo acolher a festa que se de-

senvolve logo abaixo, assim como no lado esquerdo da tela, apresentando algo co-

mo o início de uma grande floresta, contudo os itens que mais caracterizam esse 

quadro como uma paisagem, além desses elementos, são o horizonte se perdendo 

ao fundo, por meio da pequena ponte sem fim, o céu e as montanhas ao longe.  

Os elementos formadores dos quadros paisagísticos de Poussin e Lorrain já vi-

nham sendo apresentados com maior exaltação desde a Renascença, contudo suas 

obras ajudaram a dar maior visibilidade para o tema das paisagens dentro das fe-

chadas cortes da Europa monárquica60, antes mesmo do romantismo do século XIX, 

que exaltava a paisagem e o subjetivismo, como veremos adiante. Nos séculos se-

guintes à Renascença, o papel secundário da paisagem foi sendo reavaliado e os 

autores Levy e Gombrich concordam que no século XVIII, as novas exigências da 

sociedade transformaram os artistas. Gombrich observa que até fins desse século, 

por mais que as modas e as preocupações dos artistas mudassem a pintura ainda ti-

nha o mesmo objetivo, isto é, “fornecer belas coisas às pessoas que as queriam ter e 

desfrutar”61, Contudo o autor lembra a ocorrência de diversos debates nas escolas 

sobre o significado de belo, e por mais controversos que fossem, ainda havia um 

senso comum: os artistas deveriam estudar a natureza; o nu deveria ser o ponto de 

partida para se aprender a desenhar e a beleza das obras da antiguidade clássica 

era insuperável62. Esse historiador da arte constata nos primórdios do século XVIII 

os princípios de uma ruptura. A insatisfação e a limitação com os temas clássicos ti-

rados da bíblia, as lendas sobre santos e a mitologia da Grécia Antiga fizeram com 

que os artistas se voltassem para outros motivos como “uma cena de Shakespeare a 

um acontecimento do dia”63. Com o advento da Revolução Francesa acontece o fim 

de diversos pressupostos nas artes (em especial na arquitetura) que vigoraram du-

                                                            
60 SWINGLEHURST, Edmund. Op. cit., p. 13. 
61 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit., p. 475. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem, p. 481. 
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rante séculos64. Diversos artistas desse período voltaram seus olhares para temas 

menos nobres como uma paisagem ou uma simples atividade cotidiana65. Como é o 

caso da série de portos pintados por Claude-Joseph Vernet (1714-1789). Em Porto 

(Figura 4) observamos a cena justamente de um espaço na beira do mar onde atra-

cam navios. Algumas pessoas aguardam no cais enquanto outras realizam ativida-

des inerentes ao local. Neste caso as construções, a água e o céu dominam a com-

posição que possui um colorido leve e suave característico do século XVIII, além da 

sequência de planos mostrando em primeiro lugar as pessoas e construções no can-

to inferior direito, o segundo plano com o barco atracado no lado esquerdo e o farol 

no direito, e por último e terceiro plano, o céu e as montanhas se perdendo no hori-

zonte por meio da mudança tonal da atmosfera, dando a sensação de profundidade. 

 

 
Figura 4: VERNET, Claude-Joseph. Porto. C. 1749.  

                                                            
64 Ibidem, p. 476. 
65 Em A Academia e seus modelos Elizabeth Carbone Baez lembra que os principais temas da pintura 
oficial francesa eram os episódios da história clássica, os acontecimentos da história nacional com 
fundo moralizante, assuntos nobres, religiosos ou mitológicos, todavia com o declínio do 
Neoclassicismo, que buscava rigor, equilíbrio e valorização da Antiguidade Clássica nas obras de arte, 
e o surgimento do Realismo, contrário às doutrinas do Neoclassicismo, a Academia francesa acabou 
incorporando novos temas em sua iconografia como “o estilo anedótico, temas da vida moderna, 
costumes religiosos e o orientalismo, de preferência contendo verdades e qualidades eternas.” Cf.: 
BAEZ, Elizabeth Carbone. A academia e seus modelos. Op. cit., p. 9. 
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1 dres. 

 

o caso de Vernet é interessante pensar no artista fazendo parte do local que 

repre

ceitação cada vez maior da paisagem aca-

baram

xtremamente dramáticos e movimentados, coeren-

tes c

                                                           

 original de arte, óleo sobre tela. Galeria Nacional, Lon

N

senta, isto é, o pintor se posiciona em algum lugar de dentro do porto para re-

presentar a cena observada, enquanto em Porto... de Andersen, o artista chega a 

uma nova terra, não estando inserido dentro dela, representando-a em algum ponto 

no meio do mar. Apesar de serem obras separadas por mais de um século há um di-

álogo na medida em que observamos certa recorrências tanto nos elementos como 

no recorte espacial realizado. Em ambos os quadros, os planos se sucedem com 

trabalhadores realizando suas atividades, conferindo a escala dos outros itens na 

imagem, além de elementos naturais como a água e o céu apresentados de modo 

naturalista. Em ambas as imagens há um recorte fotográfico, usado pelo artista na 

escolha do melhor ponto de vista para ser representado, buscando retratar um belo 

cenário que pudesse agradar aos olhos.  

No século XIX, o aprimoramento e a

 por consolidar o gênero dentro das academias, contudo dois ingleses promo-

veram ainda mais a pintura de paisagem, ou seja, passou de um gênero inferior, a 

um status mais nobre, marcando seus nomes na história da arte. John Constable 

(1776-1837) e Joseph Mallord William Turner (1775-1851) puderam se beneficiar das 

novas liberdades com relação à escolha de seus temas66. Com esses pintores, as 

regras as quais estavam presos os artistas predecessores a eles puderam ser con-

testadas e recriadas para servir às novas propostas de pensamento, que começa-

vam a tomar conta dos artistas.  

Os quadros de Turner são e

om o ideal romântico da época, tendo em vista que buscavam a exaltação de 

sentimentos. Em contrapartida Constable procurou captar as mudanças que a luz 

provocava nos ambientes além do movimento realizado pelas nuvens. Em O Guerrei-

ro Téméraire (Figura 5) de Turner, podemos perceber como a ruptura de temas, o-

corrido da virada do século XVIII para o XIX foi bastante intensa para o público.  

 
66 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit., p. 490. 
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Em A história da arte Giulio Carlo Argan destaca Turner e Constable como os 

primeiros paisagistas de uma corrente de um belo pitoresco, inserido no argumento 

aqui apresentado de que o pintor referencia ao mesmo tempo em que é referenciado 

pelo mundo à sua volta. 

 

 
Figura 5: TURNER, Joseph Mallord William. O Guerreiro Téméraire. 1839. 1 original de arte,  

óleo sobre tela, 90.7 x 121.6 cm. Galeria Nacional, Londres.  

 

Esse belo pitoresco foi teorizado por Alexander Cozens (c. 1717-1786) já no 

século XVIII, cujos principais fundamentos podem ser destacados como a natureza 

sendo “uma fonte de estímulos a que correspondem sensações que o artista escla-

rece e transmite”67 e também a variedade como um valor que os artistas buscam, 

pois “a variedade das aparências dá um sentido à natureza tal como a variedade dos 

                                                            
67 ARGAN, Giulio Carlo. Op. Cit., p. 18. 
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casos humanos dá à vida”68. Também sobre como o pitoresco é representado na 

forma pictórica Argan esclarece: 

 

O “pitoresco” se exprime em tonalidades quentes e luminosas, com toques vivazes que 
põem em relevo a irregularidade ou o caráter das coisas. O repertório é o mais variado 
possível: árvores, troncos caídos, manchas de grama e poças de água, nuvens móveis 
no céu, choupanas de camponeses, animais no pasto, pequenas figuras. A execução é 
rápida como se não fosse preciso dar muita atenção às coisas69. 
 

Podemos perceber um pouco dessa ideia em Porto... de Andersen quando ve-

mos na imagem as casinhas dos pescadores, correspondentes às choupanas de 

camponeses, as pequenas figuras das pessoas que realizam alguma atividade na 

beira da praia e as nuvens móveis no céu que contribuem para dar expressão à ce-

na. Assim como em Turner, há os efeitos produzidos da tinta sobre a tela que são de 

complexa força e movimento, apresentando as tonalidades quentes e luminosas do 

pitoresco de Cozens. No pintor os planos se fundem, ocorrendo uma síntese na linha 

do horizonte entre o céu e o mar. A luz é refletida em diferentes direções e os ele-

mentos componentes da cena se transformam em manchas espalhadas pelo quadro. 

“Em Turner, a natureza reflete e expressa sempre as emoções do homem”70. Além 

disso podemos perceber que as faixas horizontais que delimitam os planos em O 

Guerreiro... lembram as mesmas que fazem a separação dos planos em Porto... pro-

duzindo a coerência buscada na relação entre os quadros. Além disso, não temos 

em ambos os quadros um tema mitológico ou religioso. Trata-se da representação do 

sucateamento do navio de guerra britânico Téméraire, o qual havia sido usado na 

Batalha de Trafalgar, em 1805.  

 

Reflexo desse sucateamento, a pintura representa o declínio do poder da marinha britâ-
nica. Tal como o pôr-do-sol do fundo, está prestes a lançar seus últimos lampejos de luz 
e morrer. Apesar de o destino da última viagem do antigo navio de guerra ter sido Rothe-
rhithe, a oeste, ele segue para leste, dando a impressão de que está perdido, sem rumo, 
distanciando-se do sol, da luz que tinge o céu num colorido melancólico. A seu lado, se-
gue a embarcação nova, bastante rude e prosaica71. 
 

                                                            
68 Ibidem. 
69 Ibidem, p. 19. 
70 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit. p. 494. 
71 25/O GUERREIRO TÉMÉRAIRE. Bravo!. São Paulo: Editora Abril, outubro de 2008, p. 46. 
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Já em Andersen, temos a vista de uma praia do nordeste brasileiro. A imagem 

nos passa a sensação de serenidade que uma pequena vila de pescadores transmite 

ao viajante que chega de uma longa viajem. O grupo de pessoas embaixo das árvo-

res, no centro do quadro, parece estar fugindo do mormaço do meio dia nos trópicos, 

representando um fato ou uma cena cotidiana do local. Além desses aspectos as 

medidas de ambos os quadros se aproximam, lembrando que a importância do tema 

não mais influenciava o tamanho da tela72. 

Em O Guerreiro... assim como em outras obras de Turner, o arrojo de suas pin-

celadas e a quebra da temática dominante marcaram o início de um caminho que 

acabou sendo trilhado por muitos pintores ao longo do século XIX. O diferencial de 

sua paisagem está em Turner fazer parte de “um fenômeno do ser porque tem rela-

ção com o sujeito que sonha, percebe e representa”73.  

Turner fez parte do Romantismo, movimento que se espalhou pela Europa e 

pregava a subjetividade, a busca do excesso e o nacionalismo. Apesar de o Roman-

tismo ser considerado francês, tendo em Rousseau seu principal expoente, cronolo-

gicamente “surgiu na Inglaterra, onde os pintores demonstravam sensibilidade para a 

representação dos horizontes naturais e das paisagens”74. Argan nos lembra de que 

“a grande pintura francesa do século passado [XIX] nasceu do contato com a pintura 

inglesa, especialmente o paisagismo”75. Os reflexos das tendências, tanto inglesa 

como francesa, se estenderam pela Europa, influenciando os futuros impressionistas, 

chegando à Noruega, segundo Corrêa: 

 

O campo artístico francês teve, na segunda metade do século XIX, influência marcante 
no meio cultural norueguês. (...) Diversos pintores noruegueses realizaram estudos e es-
tadias prolongadas em Paris, incluindo Olaf Isaachsen (1835-1893), que estudou com 
Coubert no final da década de 1860, e de quem Andersen foi pupilo76. 

                                                            
72 Algumas telas pintadas por Émile Jean-Horace Vernet na primeira metade do século XIX, com 
temas históricos nacionais da França “eram tão grandes que era necessário remover o chão para 
poder acomodá-las”. Cf.: BAEZ, Elizabeth Carbone. Op. cit., p. 10. 
73  SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da Silveira. Op.cit., p.76. 
74 25/O GUERREIRO TÉMÉRAIRE. Op. Cit., p. 46. 
75 ARGAN, Giulio Carlo. Op. cit., p. 33. 
76 CORRÊA. Amélia Siegel. Retratos de ateliê: Andersen e a busca da profissionalização das artes no 
Paraná. In: I seminário Nacional Sociologia & Política UFPR 2009. Disponível em: < 
http://www.humanas.ufpr.br/site/evento/SociologiaPolitica/GTs-ONLINE/GT8%20online/EixoI/retratos-
atelie-Amelia-Siegel-Correa.pdf > Acesso em 25/12/2012. 
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Além disso, Andersen teve contato com as diversas orientações impressionistas 

e pós-impressionistas, realizando viagens pelo mundo nos moldes dos impressionis-

tas, estudou retratos na Inglaterra e ainda foi enviado como crítico de arte ao Salão 

de Paris, em 188977. Vale frisar que o artista deixou a Europa e se instalou no Brasil 

na época do “início do modernismo na arte europeia”78, tendo estabelecido seus 

moldes temáticos e pictóricos no academismo europeu antes disso, mesmo que te-

nha acompanhado outros estilos. No início do século XIX, foi esse academismo que 

Turner, ao pintar com seu estilo próprio, pretendia romper, buscando chocar as pes-

soas, enquanto Constable “queria pintar o que via com seus próprios olhos”79, sem a 

pretensão de “chocar ninguém com inovações audaciosas. Tudo o que queria era ser 

fiel à própria visão”80.  

Contudo, por mais que os pintores do século XIX procurassem representar a 

natureza como eles mesmos viam, esses artistas sempre estariam sujeitos àquilo 

que Gombrich chamou de Schemata, em outras palavras, “sem um meio expressivo 

e sem um esquema capaz de ser moldado e modificado nenhum artista pode imitar a 

realidade”81, os artistas aperfeiçoariam os modelos aprendidos até que se adequas-

sem aos seus objetivos. Os esquemas que adquiriam serviam de “apoio para a re-

presentação de imagens da sua memória, e ele [o artista] modifica gradualmente o 

esquema, até que corresponda àquilo que deseja exprimir”82.  

A ideia defendida por Gombrich é a de que nenhum artista pode elaborar uma 

obra sem ter passado por uma tradição83. Essa ideia vale tanto no âmbito da produ-

ção artística como no de sua apreciação. A partir do momento em que conhecemos 

                                                            
77 ALFREDO ANDERSEN: da Noruega para o Brasil: a trajetória do pai da pintura paranaense. Textos 
de Wilson José Andersen Balão, Ennio Marques Ferreira, Rosemeire Odahara Graça. Curitiba: Museu 
Oscar Niemeyer, 2010, p. 16-17. 
78 2001: Andersen volta à Noruega. Textos de Ennio Marques Ferreira, Nelson Aguilar. Curitiba: Socie-
dade Amigos de Alfredo Andersen: Secretaria de Estado da Cultura: Museu Alfredo Andersen, 2001, 
p. 29. 
79 GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Op. cit. p. 494. 
80 Ibidem, p. 495. 
81 GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. Op. cit., p. 126. 
82 AYER, F. C. Apud. GOMBRICH, Ernst Hans. Ibidem, p. 126.  
83 GOMBRICH, Ernst Hans. Ibidem, p. 150. 
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uma determinada obra ou uma determina criação artística, ela começa a fazer parte 

do nosso repertório de memórias, e é com isso que apreendemos a realidade, pois 

teremos algo com o que comparar. 

Nesse caso, podemos perceber tal ideia observando o quadrou Moinho em De-

dham de Constable (Figura 6). Nele verificamos os recursos usados pelo artista para 

representar uma cena rural, dialogando com os métodos usados por Andersen em 

Porto de Cabedelo.   

 

 
Figura 6: CONSTABLE, John. Moinho em Dedham. 1820. 1 original de arte, óleo sobre tela,  

53.7 x 76.2 cm. Victoria and Albert Museum, Londres. 

 

Em Porto de Cabedelo existe um repertório de elementos e procedimentos de 

representação da paisagem também encontrados em Moinho em Dedham. Em am-

bos os quadros observamos a representação da paisagem que já vinha sendo esta-

belecida, em uma espécie de Schemata, desde o século XVI com os pintores fla-

mengos. Alguns dos elementos fundamentais de pinturas paisagísticas são observá-
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veis nas duas obras. A natureza é representada por meio de diversos elementos ico-

nográficos como a água, as árvores e as nuvens de um modo mais realista do que 

em Turner. Gombrich vê em Constable a falta de pretensão do artista em “ser mais 

impressionante do que a natureza”84. Em Porto… percebemos uma maior luminosi-

dade do sol dos trópicos, enquanto em Moinho… apesar do céu ocupar mais da me-

tade do quadro as cores são mais amenas. No entanto notamos as semelhanças no 

modo como o reflexo das construções tanto na água do mar como no pequeno lago 

são parecidos, as pessoas embaixo da árvore em Porto... e os animais também em-

baixo de árvores em Moinho... são utilizados como artifícios para marcar as escalas 

em ambos os quadros. Além disso, três constantes são recorrentes nas imagens a-

qui apresentadas: o céu, a água e a vegetação; elementos primários em qualquer 

imagem que pretenda ser uma paisagem. Pelo viés sociológico, Arnold Hauser85 ex-

pressa bem a situação que procuramos mostrar quando colocamos Andersen e 

Constable lado a lado: 

 

Cada artista expressa-se na linguagem dos seus antecessores, dos seus modelos e dos 
seus professores; exactamente como não descobre a linguagem cotidiana, de que se 
serve constantemente, também não cria a linguagem da sua arte por impulso próprio, 
nem condena os seus problemas formais pelos seus próprios meios. Demora muito tem-
po até que ele comece a falar com a sua entoação própria e descubra o aceso às origens 
do seu modo de expressão próprio86. 

 

Vale notar que embora as inovações frente aos modelos antigos pudessem tra-

zer diferentes maneiras de perceber e representar as paisagens, tornando mais livre 

o trabalho do artista, a segurança tida por eles quanto ao seu trabalho chegava ao 

fim. Nos bons tempos antigos (os anos anteriores ao século XIX), dos quais nos fala 

Gombrich, sempre havia trabalho para os artistas como retratos, retábulos ou algum 

tipo de decoração87. Essas mudanças significaram que quanto maior foi se tornando 

o campo de escolhas dos pintores, mais improvável era que o gosto do público coin-

cidisse com o do artista. Situação tornada ainda mais crítica aliada ao declínio do ar-

tesanato com a Revolução Industrial. Deste modo fazendo com que os interesses da 
                                                            
84 GOMBRICH, Ernst Hans. História da arte. Op. cit., p. 496. 
85 HAUSER, Arnold. A arte e a sociedade. Lisboa: Editorial Presença, 1973.  
86 Ibidem, p. 34. 
87 GOMBRICH, Ernst Hans. História da arte.Op. cit., p. 501. 
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burguesia nascente, com a necessidade de criar uma tradição, viesse contra os ide-

ais de expressão do artista que nasciam com a liberdade adquirida. Por um lado, o 

artista podia se expressar livremente, desvinculando-se do gosto do público, por ou-

tro, passava por necessidades financeiras por não atender ao gosto do mesmo públi-

co que comprava suas obras88. 

Essa contradição era vivida por vários artistas, visto que se viam obrigados a 

atender o público em detrimento dos seus ideais. Situação essa vivida até bem de-

pois dos movimentos do século XIX, como na explicação de Gombrich sobre o dese-

nhar considerado correto e incorreto que tanto pode agradar ou desagradar as pes-

soas por se aproximar ou afastar do real89.  

Em vista dessas reflexões sobre os acontecimentos com a arte na Europa ao 

longo do século XIX, em especial o gênero da paisagem, concluímos que Andersen 

possui ao mesmo tempo referências acadêmicas bem como das vanguardas artísti-

cas do período em que esteve ativo, juntamente à sua experiência pessoal ter ajuda-

do a moldar uma personalidade artística que por seus trabalhos no Paraná, elevou o 

artista a um patamar diferenciado, como veremos adiante.  Partiremos para o Brasil e 

verificaremos como essas referências artísticas foram adotadas na representação 

das paisagens brasileiras, em especial o Estado do Paraná, onde Andersen se fixou 

em 1892. Além de estudarmos sua importância para o meio artístico do Estado na vi-

rada do século XIX e nas três primeiras décadas do século XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
88 Ibidem, pp. 501-502. 
89 GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão, pp. 23-36. 
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2. O PARANÁ CONSERVADOR: DA LUZ LITORÂNEA À CURITIBA PRO-

GRESSISTA 

 

2.1 A Paranaguá de Andersen 

 

No ano de 1892, em nova viagem pelos mares do sul, Alfredo Andersen de-

sembarcou na cidade de Paranaguá, e nela fixou residência e casou-se com Ana de 

Oliveira, com quem teve quatro filhos. Em 1902, mudou-se com a família do litoral 

para Curitiba. Mesmo depois de ter ido com a família para Curitiba, o artista sempre 

manteve contato com as localidades do litoral. Várias paisagens litorâneas foram rea-

lizadas na década anterior à sua vinda para Curitiba, assim como várias outras foram 

realizadas depois de seu estabelecimento e posterior reconhecimento de sua impor-

tância para a arte do Paraná já na década de 1920. 

A localidade de Rocio, em Paranaguá, exerceu uma especial atenção no artista, 

sendo representada em diversos quadros ao longo de sua vida. Uma dessas repre-

sentações, intitulada Rocio (Figura 7) apresenta um dos diversos pontos de vista u-

sados pelo pintor na composição dessas imagens. Em primeiro plano dois barcos 

encostados à margem da praia dão os tons mais escuros da composição. No segun-

do plano uma pessoa carrega um recipiente sobre a cabeça tendo adiante, no lado 

esquerdo, uma parte da igreja do Rocio com uma vegetação centralizando o quadro. 

Por último o céu cinzento ocupa quase metade da obra. 

Com pinceladas rápidas e diversos tons escuros, como nos dos barcos e na 

vegetação, essa tela ainda apresenta uma comunicação com as obras realizadas no 

litoral norueguês. A pouca luminosidade, verificável em outras composições dos pri-

meiros anos de sua estadia na cidade, aos poucos vai dando lugar a obras mais cla-

ras e brilhantes. O olhar do artista para a paisagem do litoral paranaense chega até 

aquele momento carregado das impressões e preceitos dos cânones europeus de 

representação. Contudo se observarmos outras obras, já nos anos 1920, quando 

Andersen havia se estabelecido em definitivo no Brasil há décadas, a luminosidade 

proposta é diferenciada daquela que o artista experimentou ao longo de seus estu-
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dos na Europa, expressando a paisagem com seu modo característico de perceber a 

luz brasileira, em tons mais claros e vibrantes.  

 

 
Figura 7: ANDERSEN, Alfredo. Rocio. 1896. 1 original de arte, óleo sobre tela,  

20 x 30 cm. Coleção particular. 

 

Em outro trabalho vemos um ponto de vista semelhante ao encontrado em ou-

tras obras que tratam da localidade. Na tela também intitulada Rocio (Figura 8) ve-

mos em primeiro plano uma sombra no local onde o artista teria se posicionado para 

realizar o quadro, em segundo plano no canto direito vemos uma árvore que em sua 

sombra descansam duas pessoas deitadas na grama e uma recostada em pé no 

tronco. No terceiro plano, também uma árvore domina o canto esquerdo do quadro, 

tendo em sua sombra alguns animais se protegendo do sol forte que produz sombras 

bem marcadas em grande parte dos elementos iconográficos, como na casa do can-

to esquerdo, logo atrás da árvore. O telhado vermelho projeta uma sombra sobre a 

parede, enfatizando a ideia de sol a pino. Oposto a esse conjunto está a margem da 

Baía de Paranaguá, com algumas canoas encostadas nas reentrâncias que a água 
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produz na margem. Ao fundo, num quarto plano vemos a silhueta da Serra do Mar 

em tons azulados e logo atrás o céu se esvanecendo em tons de azul e branco, sen-

do os elementos da composição bastante iluminados.   

O sol dos trópicos na virada do século XIX para o XX na pintura desse período 

acabou conquistando as telas, como foi observado por Vânia Carneiro de Carvalho 

sobre a luminosidade no século XIX. Ocorre uma invasão de luz nas “áreas terrestres 

localizadas no primeiro e segundo plano do quadro, e o que antes ficava mergulhado 

em sombras adquire agora cores mais vivas”90.   

 

 
Figura 8: ANDERSEN, Alfredo. Rocio. 1929. 1 original de arte, óleo sobre tela,  

48 x 58 cm. Coleção particular. 

 

                                                            
90 CARVALHO, Vânia Carneiro de. A representação da natureza na pintura e na fotografia brasileira 
do século XIX. In: FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. Op. cit., p. 207. 
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De acordo com o site do Museu Alfredo Andersen em Curitiba as paisagens do 

artista “tendem a ser obras luminosas, pois muitas delas foram captadas defronte à 

natureza”91. Pensar a luminosidade presente na obra paisagística de Andersen nos 

leva a perceber um tratamento diferenciado desse aspecto em diversas obras do au-

tor ao longo de sua carreira no Paraná, não somente no litoral, mas também em ou-

tras regiões do Estado representadas pelo pintor. Ora com luminosidade mais defini-

da ora menos acentuada.  

Além desses aspectos, o litoral do Paraná havia sido pouco explorado como 

tema pelos pintores que aqui chegavam e se estabeleciam ou ficavam apenas de 

passagem. Em Entrada da Barra do Sul (Figura 9) são apresentados os componen-

tes básicos de representação da natureza formando uma paisagem litorânea, tendo 

como elementos a areia, as pessoas, a água, as montanhas e o céu.  

 

 
Figura 9: ANDERSEN, Alfredo. Entrada da Barra do Sul. Sem data. 1 original de arte, 

 óleo sobre tela, 32.5 x 66 cm. Coleção particular. 

 

                                                            
91 Museu Alfredo Andersen: Produção artística. Disponível em: < 
http://www.maa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6 > Acesso em: 29/12/2012. 
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A luminosidade da imagem é a característica que aqui tem sido apontada com 

uma singularidade de Andersen. O homem, e a natureza dessa região ganharam no-

vas roupagens pelas mãos do artista, apesar das representações urbanas não terem 

ganhado a mesma atenção. As interpretações das cidades diferem pouco dos pano-

ramas naturais. Na tela Porto de Paranaguá (Figura 10) vemos as atividades em uma 

plataforma de embarque no porto, onde a cidade é apresentada somente pelas cons-

truções do lado esquerdo da imagem enquanto o céu e a baía ocupam a maior parte 

do quadro, ocorrendo o equilíbrio dos elementos entre as formas e as cores em tons 

escuros da cidade e a água e o céu em tons de azul e cinza, que preenchem boa 

parte da tela.  

 

 
Figura 10: ANDERSEN, Alfredo. Porto de Paranaguá. Sem data. 1 original de arte, 

 óleo sobre tela, 55 x 76 cm. Coleção particular. 
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As imagens produzidas por Andersen sobre a cidade de Paranaguá tendem a 

favorecer e exprimir em sua maior parte as características naturais da região e os 

hábitos de seus moradores em detrimento das características urbanizadas, mostran-

do um local bucólico e tranquilo. Suas paisagens constroem uma relação harmoniosa 

do homem com o meio ambiente, sendo mais uma característica adotada pelo artista 

na representação de outras paisagens paranaenses, como veremos, quando resolve 

ir com a família para Curitiba. Situaremos a seguir as condições culturais e econômi-

cas encontradas por Andersen quando resolve se mudar com a família para Curitba. 

 

2.2 Andersen em Curitiba  

 

Ao vir para Curitiba por volta de 1902, Alfredo Andersen compartilhou um estú-

dio com o fotógrafo Adolpho H. Volk, já estabelecido na cidade desde a década de 

1880. No jornal Dezenove de Dezembro, o fotógrafo anunciava sua chegada a Curi-

tiba: 

 

sua bem montada officina de photographia artistica, recommendando-se para todo e qualquer 

serviço de sua arte [...] a moda de Berlim, Vienna e Paris, de todos os tamanhos até natural e 

coloridos [sic], vistas de paisagens92.  

 

Além de fotografias sua oficina funcionava como atelier de pintura, possuindo o 

serviço de cromatização das imagens por meio da pintura a óleo. Efetivando uma 

parceria com o fotógrafo, Andersen realizou vários trabalhos “pintando cenários para 

fotografias e colorindo fotos”93.  

A sociedade entre ambos é um exemplo de fatores sociais e econômicos que 

ocorriam no momento, tendo em vista a informação vista no capítulo anterior de que 

os pintores já não poderiam limitar-se a realizar somente uma atividade, pois a foto-

grafia estava abarcando grande fatia de um campo de imagens antes dominado em 

                                                            
92 JORNAL DEZENOVE DE DEZEMBRO, 19 de novembro, 1881, s/p. In: KOSSOY, Boris. Dicionário 
histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 2002, p.324. 
93 ALFREDO ANDERSEN: da Noruega para o Brasil. Op. cit., p. 18. 
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grande parte pela pintura. Kossoy nos lembra de que era uma tendência no século 

XIX a popularização da fotografia devido, entre outros fatores culturais e econômicos, 

ao “crescente número de estabelecimentos fotográficos em virtude da nova clientela 

constituída de comerciantes urbanos, professores, profissionais liberais, [e] funcioná-

rios da administração”94, e no Paraná não poderia ser diferente.  

Juntamente a essa situação, em consonância com o que ocorria em outros es-

tados, Andersen encontra grupos de pensadores que no final do século XIX e nas 

primeiras três décadas do século XX estavam em busca de uma especificidade que 

delimitasse o lugar político e cultural do Estado diante das outras unidades da fede-

ração, em especial de São Paulo. A emancipação política ocorrida em 1853 do Para-

ná frente a esse Estado, ainda estava muito recente no início do século XX, contudo, 

por mais que as ligações entre Paraná e São Paulo ainda fossem extensas, o ideário 

de identidade proposto pelos teóricos paulistas não coadunava com o ideário simbo-

lista95 paranaense96.  

É nesse contexto que vemos o trabalho de Andersen, tanto na fotografia, colo-

rindo as fotos tiradas em preto e branco por Adolfo Volk, como na representação por 

meio da pintura, da sociedade em suas diversas camadas sociais, bem como o meio 

ambiente geográfico ao redor dessa sociedade. Andersen foi um pintor engajado em 

diferentes campos e meios de divulgação de ideias que iam desde a criação de ima-

gens da paisagem paranaense até os periódicos locais, tendo referências de um 

pensamento comum que havia no período, que era o de exaltação de uma paisagem 

tipicamente paranaense. 

 Com isso, buscaremos averiguar as maneiras que os elementos de seus qua-

dros foram dispostos para enfatizar a ideia de grandeza e exaltação tanto das paisa-

gens paranaenses, como também do elemento mais característico absorvido pelo 

movimento paranista, do qual Andersen era referenciado, e que estudaremos adian-

te: o pinheiro, muito representado pelo artista em numerosas telas. 

                                                            
94 KOSSOY, Boris. Op. cit., p. 12. 
95 O movimento simbolista nasceu na França e tinha como principais características o misticismo, o 
imaginário e o subjetivismo, sendo um movimento opositor do Realismo e Naturalismo por deixar de 
lado as preocupações sociais focadas por esses movimentos.   
96 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Op. cit., p. 9. 
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2.3 O contexto paranaense 

 

O início do século XX no Paraná foi marcado por um entusiasmo propagado, 

entre outros meios, a partir de uma elite recém formada que idealizava e buscava in-

serir o Estado em uma esfera cultural e artística dominada por São Paulo e Rio de 

Janeiro. Em Curitiba o alvoroço vivido nesse período estava refletido em diversos 

meios culturais que pululavam a cidade. Cinemas eram recém-inaugurados, tipogra-

fias eram abertas e com elas a produção literária incrementava-se de uma maneira 

que a cidade pouco conhecia. Os saraus se multiplicavam, fundações de clubes na 

cidade se tornaram corriqueiras. De fato, culturalmente, um dos principais elementos 

do contexto do final do século XIX em Curitiba foi justamente a proliferação desses 

clubes e sociedades97. Eram nesses lugares onde ocorriam produções literárias, bai-

les e concertos que divertiam a população de diversos níveis econômicos98. 

O teatro na capital, que já existia no período da emancipação política da provín-

cia paulista em 1853, teve um incremento em 1856, quando da inauguração do pri-

meiro teatro particular da cidade99. Entretanto um impulso maior foi dado em 1884, 

quando se inaugurou em Curitiba o primeiro teatro público batizado de São Theodo-

ro, onde não eram apresentadas somente saraus ou peças, mas também realizados 

bailes de carnaval100. 

O cinema, que já vinha sendo exibido por meio das companhias ambulantes101 

nos teatros da capital, foi se popularizando cada vez mais por meio da exibição de 

filmes com temas de “guerras, funerais, festas e paisagens”102. Essas projeções e-

ram instalados nos teatros e nos parques da capital, como o Coliseu Coritibano, ten-

                                                            
97 OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Op. cit., p. 182. 
98 PROSSER, Elisabeth Seraphim. Cem anos de Sociedade, Arte e Educação em Curitiba: 1853-
1953.Curitiba: Imprensa Oficial, 2004, p. 99. 
99 Ibidem, p. 59. 
100 Ibidem, p. 63.  
101 As companhias ambulantes que projetavam filmes em teatros e parques foram muito populares na 
última década do século XIX. Para o aprofundamento do tema cf.: STECZ, Solange Straube. Cinema 
paranaense: 1900-1930. Dissertação. Pós-graduação em História. Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 1988. 
102 STECZ, Solange Straube. Op. cit., p. 50. 

 
 



41 
 

do esse parque sido referenciado pela primeira vez em 1905103. Em 1908 foi inaugu-

rado o primeiro cinema de Curitiba, o Smart Cinema104, incorporando definitivamente 

o hábito de prestigiar filmes no cotidiano de divertimentos da população. 

No campo econômico o posicionamento geográfico do Paraná, entre São Paulo 

e Rio Grande do Sul, ajudou a criar uma cultura difusa. Os interesses econômicos da 

elite urbana recém-formada herdeira do tropeirismo105 e da extração de erva-mate 

ajudaram a determinar as linhas políticas e simbólicas do Paraná106. Podemos pen-

sar no Estado da segunda metade do século XIX e início do XX enquanto possuidor 

de duas culturas diferentes: a do litoral, ajustada com as vilas do litoral brasileiro, 

tendo influências diretas de São Paulo e outra cultura nômade baseada no tropeiris-

mo107. 

 

  
Panoramas da cidade de Curitiba. Illustração Paranaense. Curitiba, ano II, nº 1, Janeiro, 1928, p. 23. 

Essas imagens mostram vistas da cidade no período em que Andersen desenvolveu seu trabalho. 

 

                                                            
103 Ibidem, p. 61. 
104 Ibidem, p. 67. 
105 O historiador Ruy Wachowicz explica o tropeirismo e o tropeiro: “O dono das tropas não era um 
homem pobre. A formação de uma tropa requeria quantias razoáveis, sendo a maioria de seus 
proprietários homens abastados e de destaque”. Cf. WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do 
Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2001, p. 108.   
106 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Op. cit., p. 25. 
107 Ibidem, p. 22. 
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Juntamente a esses fatores, a extração de madeira possuiu relevância no meio 

econômico paranaense, principalmente a partir da década de 1880, contudo, a erva-

mate teve lugar de destaque na economia do período. 

 A coleta dessa planta que depois de beneficiada é consumida como chá quen-

te ou frio foi uma atividade extremamente lucrativa para os donos de terras no Esta-

do, pois praticamente não demandava investimentos em seu cultivo108. Entre 1820 e 

1920 a erva-mate foi a responsável por grande parte do aumento da renda da popu-

lação paranaense, provocando reflexos nos meios sociais e intelectuais109. Com a 

construção da ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá grande parte dos engenhos de 

mate haviam sido transferidos do litoral para a cidade, surgindo assim muitos dos 

serviços que a atividade de beneficiamento demandava.  

Entretanto esse contexto econômico extrativista no Paraná não era favorável 

aos governantes, pois com o fim da escravidão em 1888 e a grande quantidade de 

terras ainda despovoadas fizeram com que o Império e posteriormente a República 

realizassem uma política de imigração, trazendo uma população vinda de várias re-

giões da Europa e em menor quantidade da Ásia, com seus conhecimentos, harmo-

nizando com as novas políticas do governo que tinha o objetivo de incentivar a agri-

cultura no Estado110. Ainda assim o beneficiamento da erva-mate trouxe um “certo 

bem-estar e confiança no futuro”111 para os paranaenses, que chegaram a “formar no 

interior uma classe média, composta de produtores, os quais, devido à posição con-

quistada na sociedade, vão exercer forte influência na política local”112. O mesmo va-

lendo para a capital Curitiba, que como vimos, foi beneficiada não só com inovações 

nos serviços e ativação do comércio, como também o lucro advindo dessa explora-

ção refletiu-se na educação com a reação da intelectualidade curitibana que buscou 

a criação da Universidade do Paraná113. Juntando-se a isso, a chegada de imigran-

                                                            
108 Ibidem, p. 23. 
109 PROSSER, Elisabeth Seraphim. Op. cit., p. 31. 
110 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Op. cit., p. 24. 
111 WACHOWICZ, Ruy Christovam. Op. cit., p. 132. 
112 Ibidem, p. 132. 
113 Em outro livro, Ruy Wachowicz comenta que diversos fatores, para além de um “ciclo” econômico 
como o que a erva-mate produziu, explicariam a fundação da Universidade do Paraná, inclusive 
fatores psicológicos, sendo necessário inserir o objeto de estudo em um contexto regional e nacional 
mais amplo, para melhor entender os processos que levaram à criação da universidade. Cf.: 
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tes vindos da Europa, com um conhecimento maior sobre a produção de materiais 

impressos, acentuou a produção de periódicos, que já era bastante comum no velho 

continente e aqui teve um campo fértil por, entre outros motivos, ser um processo ini-

ciado há pouco tempo, além do apelo visual dessas revistas objetivarem um público 

menos letrado114. 

Certamente não podemos colocar a erva-mate e os imigrantes como sendo os 

únicos fatores a produzirem um contexto de inovações nos campos sociais e econô-

micos, apesar de terem contribuído em grande parte para isso, pois diversos outros 

fatores, tanto políticos e tecnológicos nacionais e internacionais se coadunaram para 

o incremento da atividade cultural e intelectual curitibana e paranaense. Lembrando 

que não pretendemos aqui tratar integralmente os aspectos artísticos e históricos do 

Estado como um regionalismo influenciado pelo marxismo que: 

 

Vê o regionalismo do ponto de vista do desenvolvimento global do sistema capitalista, 
encarando o regional como um produto das elites dominantes locais onde a questão cul-
tural é praticamente esquecida ou reduzida de forma a depreciá-la ou desfigurá-la, pois a 
função cognitiva da arte é reduzida por esta metodologia à ideologia e onde a cultura é 
vista como determinada, mesmo que em última instância, pelo econômico115. 
 

Entretanto, existem aspectos econômicos tratados por Andersen em suas pai-

sagens e que, por sua trajetória como artista plástico, aparecem muito mais como 

temas e referências do que como pré-determinados pelo contexto econômico vivido 

no período. Veremos a seguir a situação e os debates e temas acerca da arte para-

naense no Paraná do início do século XX e as inserções de Andersen nesse meio 

cultural. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
WACHOWICZ, Ruy Christovam. Universidade do mate: história da UFPR. Curitiba: Ed. da UFPR, 
2006. 
114 KAMINSKI, Rosane. A presença das imagens nas revistas curitibanas entre 1900-1920. Revista 
Científica da FAP, vol. 5, jan/jun, 2010, p. 151. 
115 PEREIRA, Luis Fernando Lopes. Op. cit., p. 13. 
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 3. ARTE, PAISAGEM E IMAGEM PARA O PARANÁ  

 

Como vimos anteriormente, o trabalho de Andersen com suas composições e 

seus métodos específicos, fazem parte de esquemas colocados em prática pelo ar-

tista e que estava em consonância com os usados por outros paisagistas que tam-

bém representaram a paisagem litorânea do Brasil. O homem inserido na natureza é 

um dos elementos recorrentes nas obras de Andersen, podendo ser encarados como 

a marca registrada da pintura paisagística desse artista, apesar de várias outras i-

magens focarem somente os pinheiros ou os campos. Todavia, suas possuem outras 

especificidades que a caracterizam como, por exemplo, o tratamento da luz mencio-

nado no capítulo anterior. 

Além de sua característica como paisagista, Andersen trouxe da Europa, onde 

realizou sua formação profissional, grande experiência como educador. É importante 

ressaltar sua atuação como professor de pintura no Paraná, visto que os trabalhos 

do artista e sua didática funcionaram como elo entre o que estava sendo produzido 

aqui e as escolas europeias. Mas o que estava sendo produzido no Paraná em ter-

mos artísticos? Qual era a situação da arte e da educação de arte no Estado?  

Sobre a história da arte no Paraná Newton Carneiro afirma que até o século XIX 

não havia uma economia que pudesse justificar um mecenato às artes. Sem o açú-

car, sem o ouro ou qualquer outro meio de desenvolvimento econômico, o Estado 

não produziu ou inspirou o aprimoramento de artistas ou artesãos116. Fernando Bini 

completa essa ideia quando comenta que “o que não existiu na 5ª Comarca, antes 

da chegada do imigrante era uma classe social que pudesse sustentar uma produção 

que, pelos critérios europeus, seria artística”117.  

Foi em Paranaguá onde ocorreram os primeiros passos para a formação de 

uma arte pretensamente paranaense.  Bini nos diz que na primeira metade do século 

XIX, nessa cidade existia “um mestre e um oficial construtor, pintores, músicos, 17 

                                                            
116 CARNEIRO, Newton. A arte paranaense antes de Andersen. Boletim Informativo da Casa Romário 
Martins. Ano VII, nº 43, setembro de 1980, p. 3.  
117 BINI, Fernando A. O Paraná Tradicional. In: Tradição/Contradição: 3 de junho a 3 de agosto de 
1986. Curitiba: O museu, 1986, p. 39. 
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carpinteiros, um marceneiro, ourives”118, além da criação de colégios que ensinavam 

as belas-artes para a juventude parnanguara, também sendo a cidade que possuiu o 

primeiro teatro, além da vinda de artistas estrangeiros, em suma, havia um campo 

mais adiantado para as artes em Paranaguá do que em Curitiba. 

Na capital, as dificuldades de acesso e de comunicação fizeram com que tar-

dassem as referências culturais de outros estados e países. Foi somente na segunda 

metade do século XIX, com o maior afluxo de imigrantes e a exportação de erva-

mate, houve a emergência de uma intelectualidade preocupada com a erudição de 

uma elite recém formada. A vinda da imprensa, a inauguração do Dezenove de De-

zembro, o primeiro jornal do Estado do Paraná, além de mais tarde outras dezenas 

de revistas ilustradas, a criação de clubes e sociedades que incentivavam atividades 

lítero-musicais e teatrais trouxeram uma movimentação cultural inovadora para a ci-

dade119. 

No âmbito artístico, a vinda do cenógrafo e pintor português Mariano de Lima foi 

um importante marco, pois sua chegada resultou na criação da Escola de Belas Ar-

tes e Industrias do Paraná, nos moldes da Academia Imperial do Rio de Janeiro120.  

A metodologia de Lima era muito parecida com os modelos neoclássicos de repre-

sentação pois usava modelos vivos para suas aulas de desenho121, porém o pintor já 

se preparava para dar aulas ao ar livre, indo contra os pensamentos da escola, que 

em meio às dificuldades financeiras acabou fechando as portas em 1906. 

Apesar de sua partida para Manaus em 1900, Mariano de Lima abriu espaço 

para novas metodologias e espaços que antes não existiam no meio cultural parana-

ense. Esse fato propiciou novas investidas no meio cultural curitibano por outros ar-

tistas. Alfredo Andersen chegou justamente durante esse conturbado período na e-

ducação de arte no Paraná. Bini resume a situação que se ocasionou com o profes-

sor: 

 

                                                            
118 Ibidem, p. 40. 
119 A dissertação de mestrado de Dulce Osinski é muito esclarecedora sobre a situação da educação 
e o contexto das artes no Paraná da virada do século XIX. Cf. OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Op. cit.  
120 BINI, Fernando A. Op. cit., p. 41. 
121 OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Op. cit., p. 191. 

 
 



46 
 

Andersen não tem nenhuma das limitações dos seus predecessores, é artista notável, 
conhecendo e dominando os variados estilos do fim do século europeu. É essa versatili-
dade que lhe dará fama, uma vez que sabe resolver todos os problemas pictóricos e sa-
tisfazer as necessidades da elite cultural nascente122. 

 

Necessidades que estavam sendo produzidas e supridas por uma elite que 

buscava uma diferenciação e uma especificidade paranaense, utilizando-se, entre 

outros meios, de símbolos e imagens que pudessem criar uma identidade cultural pa-

ra o Estado. Contudo, definir a identidade do povo paranaense pelos intelectuais do 

início do século XX levou-os a buscar aspectos com os quais estivessem familiariza-

dos, como a natureza, que acabou se tornando uma das principais características 

abordadas por esse setor.  

Sobre identidade cultural, Cuche menciona que em todos os casos da definição 

do termo, ela parte de um número determinado de preceitos como uma origem co-

mum, a língua, o vínculo com o território, etc123. De acordo com as ideias do autor, 

se pensarmos o Estado do Paraná no início do século XX, não seria possível recla-

mar uma identidade própria, pois como foi estudado anteriormente, os imigrantes de 

diferentes países do mundo, formaram um emaranhado étnico que não poderia rei-

vindicar uma origem comum, o território havia sido desmembrado do Estado de São 

Paulo em 1853, e não eram explorados outras áreas ou critérios de  particularidade, 

tendo a natureza regional um papel principal como apropriação de referencial cultu-

ral.  

tinção cultural126, como em nosso caso, o pertencimento a um aspecto natural.  Além 

                                                           

Entretanto identidade e cultura são duas expressões muito associadas entre si 

e por vezes tratadas como sinônimas124, contudo Denys Cuche comenta que a cultu-

ra vincula-se a partir de processos inconscientes enquanto a identidade remete a 

uma articulação consciente e simbólica125 e mais importante, a identidade é uma 

construção social de e para um grupo, localizando traços que mantenham uma dis-

 
122 BINI, Fernando A. Op. cit., p. 42. 
123 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 175.  
124 Ibidem, p. 180.  
125 Ibidem, p. 176. 
126 Ibidem, p. 182. 
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disso, cultura em um primeiro momento pode ser pensada como um processo que 

tem sido trabalhado há muitos anos, se recebendo e transmitindo127.  

Em Cultura como tradição Bosi nos dá uma série de exemplos de que cultura 

seria possuir uma série de “objetos da civilização”128, como os conhecimentos cotidi-

anos por exemplo, entretanto o autor vê a cultura como ação e trabalho, dando maior 

importância à produção do que aos símbolos na formação de um homem culto129. 

Em ambos os autores, a cultura e identidade aparecem atreladas a um passado e a 

símbolos. Analisaremos outras obras paisagísticas de Andersen com o intuito de ve-

rificar alguns dos símbolos que estavam sendo incorporados para construção de uma 

identidade paranaense. 

 

3.1 A erva-mate nas paisagens de Andersen 

 

Nas paisagens de Andersen podemos perceber, além do tema recorrente do pi-

nheiro, a representação da erva-mate, que como apontado no capítulo anterior, tor-

nou-se um dos esteios da economia paranaense por um longo período. Em sua tela 

intitulada Sapeco da erva-mate130 (Figura 11), verificamos uma cena mostrando o 

momento em que trabalhadores preparam a planta depois de colhida. Logo à frente o 

tronco de uma árvore e sua sombra divide o primeiro plano do quadro, já no segundo 

plano, duas árvores em forma de V contribuem para proporcionar a dinâmica da ima-

gem com as diagonais dos troncos desarticulando toda a verticalidade provocada pe-

los outros elementos do quadro como os homens em pé e o restante das árvores. No 

lado esquerdo quatro homens trabalham acumulando os ramos da planta que passa-

rá pelo processo do sapeco. Ao fundo, no lado direito, outros dois amontoam ou re-

                                                            
127 BOSI, Alfredo. Op. cit., p. 33. 
128 Ibidem, p. 38. 
129 Ibidem, p. 39-40. 
130 Incluir a obra de um artista dentro de determinado gênero, muitas vezes pode ser um trabalho que 
não resulte satisfatoriamente. O catálogo Alfredo Andersen: pinturas define essa obra como uma cena 
de gênero. Entretanto para o estudo aqui realizado, concordamos com a artista plástica e curadora 
Amarilis Puppi, que toma a tela Sapeco da erva-mate como uma paisagem na qual Andersen insere o 
ser humano, fazendo disso um aspecto característico de sua obra. Cf.: PUPPI, Amarilis. Pai da pintura 
paranaense. In: Andersen em Brasília: Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, snp. 
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colhem o que pode ser entendido como ramos da erva ou de madeira que servirá pa-

ra realizar o processo. Tons de verde, amarelo e ocre dominam a tela. 

 

 
Figura 11: ANDERSEN, Alfredo. Sapeco da erva-mate. Sem data. 1 original de arte,  

óleo sobre tela, 61 x 90. Coleção Museu Oscar Niemeyer. 

 

Para compreender melhor o significado da cena, devemos entender que o sa-

peco a que se refere a imagem consistia em expor os ramos da erva ao fogo sem a-

tingi-la. Samuel Guimarães da Costa, em seu livro A erva-mate, detalha a história, os 

processos e a situação do produto no Paraná e sobre o sapeco o autor comenta: 

 

Sob a ação rápida das labaredas, as folhas estalam e perdem certa umidade, evitando 
que a erva se torne escura e de sabor desagradável. Da rapidez e uniformidade dessa 
operação dependem o bom aspecto e o bom gosto do produto depois de cancheado [tri-
turado]131. 

                                                            
131 COSTA, Samuel Guimarães da. A erva-mate. Curitiba: Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; Scentia et Labor, 1989, p. 8. 
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Nessa tela, Andersen representou uma das etapas mais importantes do proces-

samento do mate. O momento em que a erva ganha sabor e apresentação, assu-

mindo as características que a tornaram o principal produto paranaense do período. 

Amélia Siegel Corrêa comenta que essa tela “retrata a extração da planta que viabili-

zou a modernização de Curitiba e o aburguesamento das elites que foram as princi-

pais incentivadoras do trabalho do artista norueguês”132. 

Como estudado no capitulo anterior, a interação do homem com a natureza, ca-

racterística nas obras de Andersen, nos é apresentada pela naturalidade das ações 

dos trabalhadores com o ambiente, enfatizado pelos diversos tons semelhantes es-

palhados pela tela, produzindo a uniformidade dos elementos constituintes da obra. 

Além de Sapeco, outras telas de Andersen também possuem como elemento princi-

pal o beneficiamento da planta. Em Engenho de erva-mate (Figura 12) o autor apre-

senta o interior de um antigo engenho no qual a erva era triturada por meio de um 

tronco cônico de madeira dotado de saliências. 

 

 
Figura 12: ANDERSEN, Alfredo. Engenho de erva-mate. Sem data. 1 original de arte,  

óleo sobre madeira, 27 x 37 cm. Coleção particular. 

                                                            
132 CORRÊA, Amélia Siegel. In: Andersen em Brasília: Museu Nacional do Conjunto Cultural da 
República, snp. 

 
 



50 
 

 

Consistindo em uma das etapas finais do beneficiamento da planta. Os tons de 

marrom da madeira envelhecida pelo tempo colaboram na percepção de um local 

rústico, enfatizado pelo equino em segundo plano. Apesar do tema tratado não ser 

uma paisagem, ela está presente como plano de fundo no lado esquerdo, emoldura-

da pela construção de madeira, onde se inclui um extenso campo com a silhueta de 

alguns pinheiros. Unindo a paisagem com araucárias e a erva-mate nessa composi-

ção, Andersen coloca dois aspectos apreciados pela intelectualidade paranaense 

das primeiras décadas do século XX. Em Sapecada (Figura 13), o tema aparece no-

vamente, também não se tratando de uma paisagem e ao contrário das outras ima-

gens anteriormente citadas, que são mais delineadas, esta lembra mais um esboço 

feito às pressas, apresentando o momento no qual o trabalhador, ao centro, leva a 

erva ao fogo para ser sapecada. 

 

 
Figura 13: ANDERSEN, Alfredo. Sapecada. Sem data. 1 original de arte, 

 óleo sobre tela, 27 x 38 cm. Coleção particular. 
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O tratamento pictórico dessa tela nos lembra muito a maneira como os moder-

nistas começaram a usar o empastelamento da tinta na realização das imagens. Po-

demos perceber a aplicação da cor nas diferentes direções das pinceladas de modo 

mais incisivo e rápido.  Além disso, é de se notar que Andersen conhecia bem os 

processos de beneficiamento dessa planta. Representou os locais de coleta transmi-

tindo em suas telas os pormenores e tarefas que faziam com que a erva-mate ga-

nhasse as propriedades específicas do produto como aroma e textura. Contudo não 

foi somente Andersen, por meio de sua pintura a representar e a expressar a erva-

mate e o que ela significava para o Estado. Romário Martins133 na revista Illustração 

Paranaense em dezembro de 1929 relata uma lenda na qual, misturando referências 

mitológicas cristãs com idealizações da paisagem e da população indígena, buscou 

transmitir a ideia de que a erva seria protegida por Deus: 

 

Deus, que (...) viajava pela terra acompanhado por São José e São Pedro, certo dia che-
gou a taba de um índio muito pobre, erguida num rincão do Alto Paraná, á beira da flores-
ta (...) A divina comitiva pousou na tenda miseranda que o índio habitava com uma filha, 
rival, em belleza e virgindade, daquelle maravilhoso scenario paradisíaco. – A mais gene-
rosa hospitalidade foi prestada aos incognitos visitantes dessas paragens afundadas no 
bravio sertão americano, pelo que Deus, grato a tanta bondade no desconforto das duas 
selvagens creaturas (...) lhes premiou as virtudes fazendo da filha (...) uma deusa immor-
tal. – Desde então Caa-Yari presidio os hervaes e protegeu os hervateiros134. 

 

Em Sapeco da erva-mate de Andersen, os homens trabalham em perfeita har-

monia com a natureza, inseridos na clareira dentro do erval. Já no texto de Martins, 

Deus presenteia os homens e ervais com uma protetora. Em ambos a erva é uma ri-

queza que tanto possui a atenção dos trabalhadores como deve ser dominada e pro-

tegida. 

                                                            
133 Alfredo Romário Martins (1874-1948) é um personagem ativo na história do Paraná. Veio de uma 
família refinada atuando como político, jornalista, escritor e historiador, sendo considerado o principal 
articulista do Movimento Paranista que buscava construir uma história regional e uma identidade para 
o Paraná. 
134 Illustração Paranaense. Curitiba, ano III, nº 12, dezembro, 1929. Essa lenda de Caa-Yari, trazida 
por Romário Martins é uma das versões apresentadas que envolvem o tema da erva-mate. No livro 
Páginas escolhidas: símbolos, discursos e comemorações, nos é relatada outra versão mas que 
possui diversos pontos em comum com a relatada por Martins. Cf.: Páginas escolhidas: símbolos, 
discursos e comemorações. Curitiba: Imprensa Oficial, 2004, p. 45 e 47. 
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Além de terem trabalhado juntos em periódicos da capital, a grande ligação e 

amizade de Romário Martins e Alfredo Andersen, indica a troca de ideais entre am-

bos e um diálogo constante com o momento e os temas em pauta no campo artísti-

co. Martins atuou também como mediador entre o trabalho paisagístico de Andersen 

e clientes em potencial. Em uma carta enviada ao pintor, Martins expressa a amizade 

e a afeição pela pintura de paisagens do artista: 

 

Desejo-te saúde e – paisagens. (...) 
O motivo que me fas desejar a tua vinda, já não é mais o ciume de te vêr fóra das frontei-
ras do Paraná, immortalisando em telas maravilhosas a natureza catharinense135.(grifos 
do original) 

 

Apesar de a natureza catarinense diferenciar-se pouco da paranaense existe 

algo buscado por Martins que somente é representado no Paraná. A fronteira na car-

ta de Martins é algo mais do que uma linha divisória entre os estados, devendo ser 

encarada como uma fronteira de identidade a partir da paisagem defendida pelo au-

tor, além disso, o que cria a fronteira “é a vontade de se diferenciar e o uso de certos 

traços culturais como marcadores de sua identidade específica”136, neste caso, a na-

tureza.  

 
Alfredo Andersen (em pé com os pincéis) e Romário Martins nos arredores de Curitiba. Sem data. 

Museu Oscar Niemeyer. As idealizações de ambos contribuíram na formação de uma iconografia para 

o Estado do Paraná. 

 
                                                            
135 Carta de 22 de abril de 1918 de Romário Martins a Alfredo Andersen, quando este se encontrava 
em Santa Catarina. Disponível no setor de pesquisa do Museu Alfredo Andersen. 
136 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 200. 
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Tanto nos quadros de Andersen como no relato de Martins a erva-mate aparece 

associada à paisagem. O pintor quando representa a erva em meio a um espaço que 

se perde no esmaecimento das cores ao fundo, e o escritor quando comenta que a fi-

lha do índio rivalizava em belleza e virgindade, daquelle maravilhoso scenario para-

disíaco. O tema da erva-mate foi um, entre os vários aspectos trabalhados por auto-

res como Alfredo Andersen e Romário Martins, que refletiam um pensamento comum 

do momento, que era o da exaltação das virtudes do Estado do Paraná e de seu po-

vo e podemos dizer que como símbolo de identidade acabou perdendo para o pinhei-

ro, visto que encontramos poucas referências a erva na apropriação de uma simbo-

logia específica para a região. A seguir serão apresentados debates acerca da arte 

no Estado e como o engajamento de Andersen no meio artístico e seu trabalho pro-

duziram imagens que representaram uma paisagem tipicamente paranaense.    

 

3.2 Uma arte paranaense em Andersen 

 

Por mais que a partir da década de 1870 aos primeiros anos do século XX, a 

cidade de Curitiba sendo a capital do Estado, estivesse vivendo um momento de e-

fervescência cultural advindo da exploração econômica do mate e de outros produtos 

e serviços, as artes plásticas sofriam de uma carência imensa tanto técnica quanto 

promocional. No início do século XX, em publicações do período, é axiomático a no-

ção dos autores da parca existência de uma arte representativa do Paraná. A pales-

tra do historiador Newton Carneiro sobre a arte paranaense do século XIX137 mostrou 

que, principalmente a partir da visita do imperador Dom Pedro II ao Estado em 1880, 

iniciou-se uma transformação no âmbito cultural em Curitiba, a passos lentos, que vi-

sava criar uma cultura especificamente paranaense que tomou fôlego somente nos 

anos 1920. 

Essa conjuntura sobre a falta de arte paranaense fica ainda mais evidente 

quando olhamos para os debates nos textos do início do século. O poeta Silveira 

                                                            
137 CARNEIRO, Newton. Op. cit. 
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Netto, em uma longa crônica sobre as Belas Artes138 no Estado para a Revista do 

Clube Curitibano em 1900, era enfático ao comentar a falta de interesse dos setores 

variados da sociedade para com esse meio: 

 

Talvez não haja entretanto paiz no mundo em que as Belas Artes tenham sido descura-
das pelos poderes publicos como no Brasil; e o Paraná, Estado novo e baldo de recursos 
intellectuaes e artisticos, foi o que mais se resentio desse abandono por parte dos gover-
nos139. 

 

O cronista tem a consciência de que faltava na sociedade de seu tempo a von-

tade política, e juntamente a isso, a falta de pensadores e artistas que colocassem 

em prática o desejo de criar algo no Paraná que pudesse ser mostrado como uma ar-

te paranaense. Netto continua, em uma espécie de desabafo sobre o tema no Esta-

do, ao lembrar que existiam algumas tentativas isoladas de se criar matérias nas ar-

tes pláticas: 

 

Os primeiros estudos mais serios de desenho e pintura effectuados no Paraná foram de-
vidos unicamente ao esforço individual de alguns sonhadores muitissimo jovens, podero-
samente impulsionados pela natural intuição da plastica, pelas suas vizões da forma es-
thetica140. 

 

O autor continua e cita o português Mariano de Lima, fundador da Escola de 

Belas Artes e Indústrias em 1886, e Paulo Assumpção, além de Francisca Munhoz, 

que segundo Netto faziam esforços para a organização e difusão do ensino artístico 

da “Arte de Miguel Angelo”141. Contudo, na conclusão da crônica, o autor volta a en-

fatizar a questão da falta de artistas para o Paraná, mas acredita que no futuro os 

problemas relativos às Belas Artes poderiam vanescer: 

 

Muito esforço se tem feito, muito têm trabalhado as instituições de ensino; e a creação ar-
tistica entretanto não fez honra ainda á nossa terra; não contamos nas artes plasticas um 
artista, na séria accepção da palavra. 

                                                            
138 Silveira Netto dividiu essa crônica em partes com seus respectivos subtítulos nos quais buscou 
tratar das artes em geral como a pintura, escultura e música. Para nosso estudo, focamos sua análise 
no trecho que trata da pintura no Estado. 
139 NETTO, Silveira. As Belas Artes. Revista do Clube Curitibano. Numero especial, 3 de maio de 
1900, p. CXIX. 
140 Ibidem, p. CXIX. 
141 Ibidem, p. CXX. 
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Terminamos. E que tão incompleta chronica de Bellas Artes possa logo desapparecer; 
por exigua, ante a grandeza artistica do Paraná142. 
 

Alguns anos mais tarde, as pinturas de Alfredo Andersen já seriam considera-

das como as iniciadoras de uma arte pictórica para o Paraná143 tendo Carlos Rubens 

em 1938, publicado o livro Andersen: Pai da pintura paranaense144, citado anterior-

mente onde realizou uma ode em louvor a Andersen pelos serviços de educador e 

artista prestados ao Paraná.  

Juntamente a esses argumentos outros debates envolviam os escritores do pe-

ríodo. Em textos da época encontramos exemplos de uma literatura que unia arte e 

apologia aos aspectos naturais do Paraná, como na revista de arte Atheneia de 

1914. No seu artigo intitulado Terra Maravilhosa, o escritor Rubens do Amaral retrata 

a paisagem paranaense, comparando-a principalmente com localidades da Europa, 

mostrando que ela possuía tanta beleza quanto “a cataracta de Niagara, os lagos e 

as montanhas suissas, os fiords norueguezes, o golfo napolitano e os canaes de Ve-

neza, [e] as Pyramides no deserto”145. No texto de três páginas, Amaral comenta so-

bre os lugares do Paraná por onde esteve e outros que conheceu somente por ima-

gens: 

 

Guayra e Santa Maria eu não conheço senão pelas descripções de Silveira Netto e por 
photogravuras que cadaverizam a paizagem, roubando-lhes a côr e a vida, - os seus 
maiores encantos. A serra, contemplei-a já, e esta foi uma das mais fortes emoções es-
theticas que tenho experimentado, e, ao descrevel-a, não pude mais do que empregar le-
ves tintas impressionistas146. 

 

 A partir de seu comentário, notamos certa aversão à fotografia, devido ao fato 

de Amaral conferir maior importância nas cores, e que a fotogravura limitava. O arti-

culista continua sobre sua explanação a respeito da paisagem do Paraná e ainda dá 

alguns conselhos sobre a pintura de paisagens: 

 

                                                            
142 Ibidem, p. CXX. 
143 Illustração Paranaense. Curitiba, ano III, nº 12, dezembro, 1929, snp.  
144 RUBENS, Carlos. Op.cit. 
145 AMARAL, Rubens. Terra Maravilhosa. In: Atheneia: revista de arte. Curitiba, ano I, nº 1, julho 1914, 
p. 11. 
146 Ibidem, p. 11. 
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Para reproduzir num quadro um aspecto geral dos Campos, o artista tem que possuir ao 
mesmo tempo, bem vivas e bem proporcionadas, as qualidades do paizagista e do mari-
nhista. Elles, aos olhos de quem os admire, offerecem a variedade da paizagem e osten-
tam a vastidão da marinha, alliando, na visão contemplativa, as bellezas da terra e as do 
oceano. São ondulações que succedem a ondulações, até onde os olhos alcançam, for-
mando no conjuncto uma planicie immensa, com a suggestão do infinito porque se con-
funde no horisonte com o infinito do céo. Nas baixadas, onde as aguas nascentes e o 
humus accumulado vigorizam a vegetação, arredondam-se e alteiam-se ilhas de arvores, 
destacando-se, pelo numero e pelo parte, a araucaria ornamental. A monotonia do verde-
gaio da campanha, uniforme, á distancia, é quebrada a cada passo pelo verde-negro dos 
“capões”. A principio, o contraste é nitido, recortando-se as borlas escuras sobre o claro 
tapete; adiante, já os tons se esbatem, no azul marinho que a atmosphera lhes dá; além, 
é tudo cinza, confundindo-se por fim o esfumado dos Campos e o azul do céo147. 

 

A descrição que Amaral faz é bastante abrangente, pois mostra uma fórmula 

genérica de representação da paisagem. A observação do autor é muito atenta, e 

devido ao detalhamento descrito, podemos imaginá-lo caminhando dentro de uma 

paisagem enquanto a cada passo vai descrevendo suas impressões com relação às 

cores e ao ambiente. Apuramos que o autor possuía uma bagagem cultural e artísti-

ca para analisar uma pintura na medida em que, no excerto anterior, comenta sobre 

o emprego de leves tintas impressionistas e neste último, ao comentar sobre as co-

res que são usadas para criar a ilusão de profundidade, lista as que num primeiro 

momento são contrastantes, por estarem mais próximas das ondulações e que mais 

à frente, vão se esvanecendo na medida em que adentram a atmosfera.  

Diversos itens descritos por Amaral para construir sua narrativa sobre a paisa-

gem dialogam com as obras paisagísticas de Andersen. Analisando o quadro intitu-

lado Lago (Figura 14), encontramos referências da paisagem paranaense bastante 

recorrente no pintor. 

Vemos em primeiro plano parte do solo ou do lugar de onde o artista teria se 

posicionado para realizar a pintura, incluindo em seguida a representação do lago 

que nomina a tela, com um pequeno matagal no lado direito da metade do quadro. 

No terceiro plano dois pinheiros no lado esquerdo que, por serem os únicos elemen-

tos verticais na composição se sobressaem na paisagem, em contraposição à passi-

vidade da linha do horizonte e do lago, juntamente com algumas copas da árvore no 

lado direito, transmitindo a noção de que se situam dentro de um vale. Na linha do 

                                                            
147 Ibidem, p. 11-12. 
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horizonte vemos um campo que se perde ao longe, em meio às nuvens do céu par-

cialmente nublado, no qual ainda podemos perceber diversos tons de azul. 

 

 
Figura 14: ANDERSEN, Alfredo. Lago, sem data. 1 original de arte,  

óleo sobre tela. Coleção particular. 

 

Relacionando o texto de Amaral e essa tela de Andersen, enquanto o escritor 

usa a metáfora das ondas que se sucedem para definir o método de como um campo 

poderia ser representado, o quadro de Andersen apresenta os planos se sobrepondo 

um ao outro até formar conjuntos que dão a ilusão de profundidade. Outro aspecto 

relativo à profundidade, tão importante dentro da pintura de paisagens, apontado por 

Amaral nesse excerto, aborda o contraste nítido do a princípio apontado pelo escritor 

e que adiante se esbate assinalado no texto e que tomaremos como sendo a expres-

são usada, para um primeiro plano em uma pintura de paisagens, aparecendo em 

Lago, com as pinceladas marcadas e definidas se tornando manchas e formas cam-

pestres e céu, na medida em que o olhar se afasta até a linha do horizonte. Já con-
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seguimos notar nessa composição um tratamento diferenciado que Andersen dá à 

luminosidade como foi indicado no capítulo anterior.  

Mesmo sendo uma paisagem, gênero que tem como uma de suas característi-

cas a representação de um vasto espaço, as cores claras tornam o espaço ainda 

mais amplo, contrastando em alguns aspectos com as primeiras paisagens de An-

dersen no Brasil, mostrando a ênfase que o artista passou a atribuir à representação 

da luz nessa paisagem específica, contudo que pode ser verificada em outras te-

las148. Em Gloriosos Campos (Figura 15) temos as mesmas características vistas 

nos quadros dos paisagistas europeus no primeiro capítulo assim como no relato de 

Amaral. Nesta imagem, os longos campos se estendendo até a linha do horizonte 

são emoldurados pela árvore no lado esquerdo. A interpretação da cena produzida 

pelo artista veio carregada de harmonia e perspectiva.  

 

 
Figura 15: ANDERSEN, Alfredo. Gloriosos Campos (Tibagy), 1923. 1 original de arte,  

óleo sobre tela, 68 x 88 cm. Coleção particular. 

 

Além desses aspectos da perspectiva por meio da sobreposição dos planos, 

Amaral fez uma descrição muito nítida e referenciada nas maneiras de se perceber a 

                                                            
148 Ao longo de sua carreira, Andersen produziu dezenas de quadros que vão adquirindo uma 
luminosidade própria característica do artista.  
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paisagem, por meio das novas experimentações, tanto dos impressionistas da se-

gunda metade do século XIX, como dos cânones academistas já estabelecidos há 

anos, lembrando-nos de como a percepção das cores da atmosfera influem na cria-

ção de uma imagem. 

 Quando o autor escreve que adiante, já os tons se esbatem, no azul marinho 

que a atmosphera lhes dá nos transmite a percepção que temos ao observar uma 

ampla paisagem natural, descrição que podemos perceber representada na figura 15 

tendo a metade do quadro atravessado pela linha do horizonte, os campos se con-

fundem ao se misturarem com o esfumado das nuvens do céu. 

Juntamente a esses elementos constituintes da imagem, que buscam represen-

tar uma paisagem paranaense e que dialogam muito com o texto de Amaral, e ainda 

com o ideário da época, podemos pensar na ênfase que é dada ao pinheiro mais do 

que à paisagem em Lago. Em primeiro lugar pela posição de destaque na tela, quase 

ao centro do quadro sendo ofuscado apenas pelo lago que ocupa quase um terço da 

imagem. Em segundo lugar, a mudança de orientação da tela. Enquanto que em 

muitas de suas obras, observamos pinturas no formato paisagem, isto é, a dimensão 

da altura é menor que a largura, em várias outras notamos o uso de formatos de tela 

em retrato, isto é, a altura é maior que a largura. Além de Lago existem outros qua-

dros de Andersen que trabalham e enfatizam essa verticalidade da estrutura do pi-

nheiro, mudando da orientação tradicional da paisagem grande e larga para estreita 

e alta149. 

Em Pinheiros (Figura 16) assim como em Lago novamente o pinheiro e sua ver-

ticalidade aparecem como o elemento primordial do quadro. As cores claras assim 

como a linha do horizonte desaparecendo em meio à atmosfera reaparecem, dando 

ao quadro o aspecto de imensidão. Os elementos combinados às formas e às cores 

apresentam uma imagem natural que por mais que seja nítida a correspondência 

com uma paisagem reconhecível no Estado do Paraná, ainda não havia sido realiza-

da da maneira que Andersen propôs. A exibição desse aspecto colocado pelo artista 

é que o torna um paradigma da paisagem no Estado. 

                                                            
149 Vários quadros de Andersen trazem a vista do pinheiro com esse enfoque. Cf.: ALFREDO 
ANDERSEN: da Noruega para o Brasil. Op. cit. 
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 Figura 16: ANDERSEN, Alfredo. Pinheiros, 1930. 1 original de arte, óleo sobre tela,  

59 x 44 cm. Coleção particular. 

 

É evidente que o tamanho, a posição e o tema da tela dependem das vontades 

e conceitos que o autor quis explorar. Contudo é interessante perceber como o pintor 

trabalha a questão do posicionamento da tela, os planos e tons para dar uma ênfase 

ainda maior à árvore e à paisagem. 

Nesse trecho busquei situar as obras de Andersen e o texto de Amaral como 

exemplos de expressões de um momento para as artes do Paraná. A seguir situare-

mos outros debates sobre a arte no Paraná e como foi encarado o trabalho de An-

dersen nesse contexto, ilustrando esse momento vivido nas artes do Estado no início 

do século XX, que viam no tema da paisagem e do pinheiro as características espe-
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cíficas do Estado, além de exaltar outras áreas do cotidiano da população paranaen-

se150.  

 

3.3 Orientações para uma paisagem paranaense 

 

Assim como Andersen e Martins estavam em contato com as tendências artísti-

cas e culturais do período, Silveira Netto e Rubens do Amaral foram escritores que 

também se achavam em meio a esses debates. Contudo encontramos as vincula-

ções de terra, paisagem e pinheiro ao Paraná em excertos de outros autores. 

Um exemplo está na revista A Escola, voltada para questões, debates, reporta-

gens e informativos sobre a educação no Estado, além da divulgação de escritos en-

tre contos e poesias, se auto definindo como “um órgão do grêmio dos professores 

públicos do Paraná”151. No exemplar de junho de 1921, Rodrigo Junior faz uma poe-

sia com o sugestivo nome de Gloria a ti, Terra em flor, no qual faz uma homenagem 

à região, destacando sua natureza: 

 

Gloria a ti, Terra em flôr onde nasci! Em teu seio 
Cante a vida, feliz de horizonte a horizonte, 
E a voz de quanto existe é o modulo gorgeio 
Que vae de vale em vale e vae de monte em monte (...) 
Gloria aos teus pinheiraes soturnos e gementes 
Que enchem as solidões de musica sonora,  
A’s tuas auroras de ouro, aos teus magicos poentes.  
Ao vigor de tua fauna, e á graça de tua flora! (...) 
Terra do Paraná, dá que possa escutar 
Quando extincto jazer, num hymno que commova,  
A voz dos pinheiraes para inda palpitar, 
Com saudade de ti, dentro da propria cova (...)152 

 

Nesse mesmo número de A Escola, na qual foi publicada essa poesia, em al-

gumas páginas anteriores, Romário Martins fez um longo discurso sobre a mineralo-

gia do Paraná, relatando os minérios existentes no Estado e sua exploração. Não 

                                                            
150 Diversos textos na revista Illustração Paranaense buscavam mostrar as qualidades tanto das 
pessoas como das cidades do Estado, além de outros diversos quadros não somente de Andersen, 
mas outros importantes pintores do período como Lange de Morretes e Waldemar Curt Freyesleben 
que retrataram tanto as paisagens e os pinheiros, como as pessoas e seu cotidiano. 
151 A Escola. Curitiba, ano I, junho 1921, p. 1. 
152 Ibidem, p. 29. 
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quero deduzir que houve uma relação entre o poeta e as ideias do historiador, mas 

sim, verificar as maneiras de divulgação de um pensamento recorrente, muito difun-

dido e explorado por Martins, que era a ideia de exaltação dos atributos naturais do 

Estado, e que outros escritores e artistas, acabaram por se apropriar ou referenciar. 

Lembrando que, mesmo sendo uma revista voltada para debater questões cotidianas 

dos professores, também se prestou a defender um caráter particular para o Paraná, 

por meio não somente de poemas ou reportagens, mas igualmente com debates a-

cerca da questão do civismo, o qual deveria ser melhor explorado pelos professores. 

Em meio a esse regionalismo havia autores que observavam Andersen e seu 

trabalho com ressalvas. No jornal Gazeta do Povo de 1922, Laertes Munhoz, tam-

bém em outro longo texto no qual comenta as Belas Artes no Estado, já cita o pintor 

Alfredo Andersen, entretanto, nesta crônica Munhoz transparece certa restrição ao 

trabalho do artista, que no período em que foi escrita, já era considerado um pintor 

renomado na representação da paisagem paranaense, tendo o próprio Munhoz ad-

mitido isso algumas linhas abaixo:  

 

Em Curityba ha uma corrente artistica que pretende fazer Alfredo Andersen o mestre de 
todos os nossos pintores. Andersen é para essa corrente, o foco de irradiação da pintura 
paranaense. E assim, a elle attribuem todo o valor dos nosso [sic] pinceis. 
Isso, porem, não passa deu m [sic] lamentavel engano. Andersen é o velho mestre, com 
o qual os novos vão aprender apenas as preliminares. Andersen não faz pintores. Faz es-
tudantes de pintura. 
Os pintores são feitos numa escola, e Andersen é o paysagista e o figurista que pinta 
bem, mas vulgarmente, sem um traço característico, sem um tom individual. Essa pintura 
já teve o seu tempo153.  

 

Apesar de reconhecer a pintura de Andersen, Munhoz faz uma opugnação ao 

artista, buscando situá-lo em um lugar superado dentro da arte paranaense do perío-

do, mesmo que houvesse opiniões contrárias. Como nos lembra Jorge Coli “a autori-

dade institucional do discurso competente é forte, mas inconstante e contraditória, e 

não nos permite segurança no interior do universo das artes”154. Ou seja, os discur-

sos que identificam e autorizam a arte são importantes e legitimadores, contudo são 

subjetivos e complexos, por envolverem contextos e opiniões de críticos e suas rela-

                                                            
153 MUNHOZ, Laertes. Alguns artistas paranaenses. Gazeta do Povo, 7 de setembro de 1922, p. 58. 
154 COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981, p. 22 
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ções com os artistas155. Por mais que divergissem as opiniões sobre o pintor e a si-

tuação da arte no Paraná, o enaltecimento das características do Estado realizado 

por Andersen em suas telas, ainda era uma tônica presente em diversos periódicos 

de opiniões divergentes.  

  A paisagem paranaense e o pinheiro eram assuntos corriqueiros em muitas 

revistas dos primeiros trinta anos no Paraná, sendo exaltados por meio de contos, 

poemas e histórias diversas. Se não existia uma arte ou um artista que representas-

se o Paraná, muitos esperavam que alguma personalidade surgisse e tomasse um 

lugar de destaque, pois apesar das dificuldades de produção e incentivo no meio ar-

tístico, havia um conteúdo que estava sendo trabalhado pelos pensadores do perío-

do e que, aos poucos, foi ganhando formas plásticas.  A revista que mais exaltou e 

se apropriou de um pensamento, que via no pinheiro e nas paisagens naturais ou 

construídas pelo homem paranaense, a possibilidade de criar uma identidade cultural 

para o Estado, sem dúvida foi a revista Illustração Paranaense, que circulou entre 

1927 e 1930156. 

 O periódico se proclamava como um mensário paranista de arte e atualidades 

de propriedade de João Batista Groff, e tinha a colaboração de artistas e intelectuais 

do Paraná, tendo como símbolo máximo, na maior parte de suas páginas o pinheiro, 

figurando ora como tema, ora como adorno. Sua capa padronizada, igual para todas 

as edições, foi executada pelo escultor João Turim, na qual mostra um homem de 

braços abertos em meio a pinheiros. Em alguma das primeiras páginas, Romário 

Martins escrevia um texto celebrativo relativo ao Paraná, exaltando características 

culturais ou geográficas do local, como no texto escrito para a revista de número 2, 

de dezembro de 1927:  

 

- “Bom dia, Paraná!” deverá ser hoje nossa saudação ás nossas florestas e aos nossos 
campos, que em ambos reside a immensidade e possibilidades sem conta! – Bom dia, 
Paraná! representado pelas terras de toda a especie de cultura, a terra das mais variadas 
altitudes, desde as cumiadas de treis planaltos onde esbarram as nuvens do céo, até ás 
terras quentes dos valles que repetem no clima temperado o ambiente do tropico! (...) 
cheio de esperanças que por toda a parte nos acena nas araucarias por toda a terra ver-

                                                            
155 Ibidem, p. 17. 
156 A Biblioteca Pública do Paraná, o Museu Paranaense e a Casa da Memória de Curitiba possuem 
diversos números desse periódico, abarcando esse período. 
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dejantes e na esmeralda resplandescente dos teus campos e no explendor da tua flora 
florestal (...) deverá ser hoje a nossa saudação á terra portentosa que nos queremos, 
menos por ser a nossa querida terra, mas por ser a mais bella, a mais rica, a mais gra-
ciosa, a mais perturbadora, a mais dadivosa das terras de todo o mundo (...)157 
 

Para exaltar as características geográficas da paisagem, em especial os ele-

mentos florestais, Martins buscou ser enfático, exagerando nas repetições e nas ex-

clamações, fazendo do Paraná em seus escritos a melhor terra para se acreditar de-

vido à ideia de praticamente tudo ser mais do que qualquer outro lugar do mundo. Na 

edição de junho/julho de 1929, em outro texto de Romário Martins, é exaltada a pai-

sagem paranaense, desta vez destacando a Serra do Apucarana: 

 

O que se vê do Apucarãna não é apenas a paisagem grandiosa e bella de derredor, em 
legoas e legoas de amplidão (...) os campos verdes e desertos. As montanhas azues da 
mesma cor do céo, como si delle roladas para a terra:-: O que se vê do Apucarãna é o 
Paraná do futuro158. 

 

Além de Martins, diversos outros autores contribuíram para a revista, escreven-

do poemas relacionados ao pinheiro ou a algum aspecto geográfico, social ou cultu-

ral do Paraná.  Não foi somente a paisagem elogiada para fazer com que o Paraná 

se tornasse a melhor das localidades, contudo observamos mesmo em periódicos de 

anos anteriores, com um viés que não o de divulgar um ideário de glorificação do pi-

nheiro ou do Paraná, alguns aspectos que, de certa maneira, também tinham a ques-

tão do enaltecimento das características da paisagem paranaense, focando esse te-

ma e principalmente o pinheiro. 

O que temos observado até aqui ao estudarmos a paisagem em Andersen é um 

comprometimento do artista com os temas em pauta no Paraná do início do século 

XX. Suas telas criam representações e reflexos de um pensamento recorrente no pe-

ríodo em que a paisagem e as matas formariam características específicas para o 

Estado.  

3.4 Os símbolos e o Paraná 

 

                                                            
157 Illustração Paranaense. Curitiba, ano I, nº 2, dezembro, 1927.  
158 Illustração Paranaense. Curitiba, ano III, nº 7 e 8, junho/julho, 1929. 
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Nos últimos anos foram produzidas diversas pesquisas que tem como foco cen-

tral os valores paranistas formulados por artistas e pensadores do início do século 

XX, na busca da criação de uma identidade para o povo paranaense e que teve em 

Romário Martins o principal fundamentador e teórico ideológico desse movimento, 

como foi observado anteriormente. Em meio a essas pesquisas, surgiram diversas 

que focaram não apenas o paranismo como um ideário formador de identidade159 

mas também estudos sobre os meios que o movimento cívico paranista usou para 

compor e divulgar essas ideias que giravam em torno da criação de uma especifici-

dade para o povo paranaense, buscando não analisar somente o movimento e seus 

objetivos, mas também quais foram os meios que esses pensadores se utilizaram 

para que as intenções traçadas fossem alcançadas. 

O trabalho de artistas desse período como o escultor João Turim foi especial-

mente relevante, por ter buscado abarcar na arte grande parte dos aspectos da vida 

cotidiana da população paranaense, que ia desde projetos urbanísticos até uma mo-

da paranista, abrangendo, outra vez, o tema do pinheiro160. Turim, além de diversos 

outros artistas, estavam envolvidos na produção e divulgação de ideários que mos-

trassem ao povo paranaense quais eram seus pontos culturais específicos, além de 

criar esses pontos culturais.  

Como vimos, é notória a importância que a arte teve para a construção de um 

imaginário e uma tradição para o Paraná, sendo o pinheiro o maior símbolo incorpo-

rado para tal objetivo161. A erva-mate, juntamente com o Pinheiro, foram os elemen-

tos que mais caracterizaram as paisagens dos planaltos paranaenses. Entretanto es-

sa vegetação estende-se desde a barranca do rio Paraná, chegando ao sul do Mato 

Grosso do Sul, ocupando grande parte do Estado de Santa Catarina e distribuindo-se 

                                                            
159 O livro do professor Luis Fernando Lopes, segundo o autor, procura mostrar como as 
particularidades do Paraná foram o resultado de um projeto que tornasse o Estado uma região 
diferente do Brasil devido às suas especificidades. Cf.: PEREIRA, Luis Fernando Lopes. Op. cit. 
160 A monografia de Vanielle Persegona destaca alguns aspectos da moda e da decoração feitos por 
João Turim na criação da identidade paranaense. Cf., PERSEGONA, Vanielle. Projetos de João 
Turim: o decorativo e a moda na construção da identidade paranaense. Monografia (Pós-Graduação 
Lato Sensu em História da Arte Moderna e Contemporânea). Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná, Curitiba, 2011. 
161 PEREIRA, Luis Fernando Lopes. Op. cit., p. 141. 
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até a região serrana do Rio Grande do Sul162. Essa particularização pode ser enten-

dida como um dos aspectos da construção de identidade, fundamentada na impor-

tância que a erva-mate e o pinheiro desempenharam para a economia do Paraná e 

que por mais de um século dominaram as transações comerciais do Estado163, como 

foi visto anteriormente. Apesar de atualmente a erva-mate, na forma de chimarrão, 

ser atribuída como uma característica típica do gaúcho, ela era no começo do século 

XX, incorporada na cultura paranaense de tal maneira que podemos perceber sua 

importância na divulgação de suas qualidades e das técnicas que era produzida, por 

meio das revistas ilustradas do período, por meio de fotografias das fábricas onde 

era processada, além de figurar nos símbolos do governo que ainda estava se con-

solidando. Um grande elemento desse simbolismo foi o brasão de armas do Estado 

do Paraná, executado por Andersen em 1910 (Figura 17).  

 

 
Figura 17: ANDERSEN, Alfredo. Brasão de Armas do Estado de Paraná. 1910. 

Acervo do Arquivo Público do Paraná. 

 

                                                            
162 COSTA, Samuel Guimarães da. Op. cit., p. 7. 
163 Ibidem, p. 3. 
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Nele vê-se um ramo de pinheiro do lado esquerdo e um ramo de erva-mate do 

lado direito, servindo de suporte para o brasão que reproduz uma paisagem estiliza-

da do Paraná, representada por uma serra ao fundo de onde surge o sol que ilumina 

um extenso campo onde um lavrador em primeiro plano ceifa a terra. Pensar na 

construção da identidade paranaense a partir desses símbolos é particularmente re-

levante, pois é somente no emblema do Estado do Paraná que aparecem os ramos 

do pinheiro e da erva-mate, mesmo sendo vegetações que se espalham por boa par-

te da região sul do Brasil, enquanto que nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina outros motivos são destacados em suas insígnias, como o trigo e o café no 

brasão catarinense, ou os lenços nas cores verde, vermelho e amarelo do sul-

riograndense.  Romário Martins, na Illustração Paranaense de dezembro de 1929 in-

terpreta o símbolo oficial do Paraná da seguinte maneira: 

 

O Sól, estylliado em sua fórma classica e allegorica, que symbolisa a altura e a grandeza 

de nossos ideaes e o brilho de nossas conquistas, no mesmo tempo que sua presença 

nas nossas armas nos liga ás nossas origens amerindias, (...) As Montanhas, foram a-

grupadas em trés picos, significam os tres planaltos no territorio paranaense, - terraço O-

riental ou de Curityba, o terraço Central ou dos Campos Geraes e o terraço Occidental ou 

de Guarapuava, e ao mesmo tempo lembram as tres raças de nossa primitiva formação 

ethnica. – A Aguia (...) convenientemente estylizada de maneira a conservar os caracte-

risticos da especie, (...) symbolisa a audacia e a liberdade e tem especial cabimento no 

escudo por ser o Paraná o limite meridional de sua exsurgencia no Brasil. – O Lavrador 

é uma representação expressiva de nossa vencedora actividade agricola, incrementada 

pela immigração. (grifos do autor)164  

 

 

Sua percepção particular dessa imagem é ainda mais relevante se lembrarmos 

de que Romário Martins foi um político atuante dentro das esferas governamentais 

na época. Entretanto, por mais louvável e significativa que fosse no período, como 

nos lembra Straube, esse brasão é artístico, pois “foge às leis e definições heráldi-

                                                            
164 Illustração Paranaense. Curitiba, ano III, nº 12, dezembro, 1929, snp. 
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cas”165, ou seja, possui um padrão complexo, apresentando várias tonalidades de 

uma mesma cor, além de não ter “sido definidas as cores, a posição e a forma das 

peças, embora exista exemplar colorido”166.   

A paisagem paranaense, além do camponês, está presente nesse símbolo re-

forçando o conceito de união do homem com o meio. Vemos na verdade um quadro 

paisagístico de Andersen compacto e adaptado à necessidade surgida. Uma tela di-

vidida ao meio, cuja linha divisória é uma serrania, tendo na parte superior o céu e na 

parte inferior o campo, nos moldes de representação de paisagens que podemos 

remontar aos paisagistas franceses e holandeses dos séculos XVII e XIX. 

Apesar de sua importância, artistas como Andersen, realizaram trabalhos es-

parsos, inspirados nas ideias paranistas, contudo não houve uma arte paranista no 

sentido moderno que os movimentos do século XX tinham167. O paranismo se consti-

tuiu como um movimento político-cívico que teve um sentido de afirmação de uma 

região em relação a outras, por meio da construção de uma cultura e tradição até en-

tão pouco explorado. Entretanto, nas artes, percebemos que houve muito mais ideias 

e conceitos do que realmente foi colocado em prática nesse meio. Pintura, arquitetu-

ra, vestuário, mobiliário urbano foram pensados mas pouca coisa foi efetivamente 

realizada. Para terminar este capítulo, gostaria de citar novamente o historiador da 

arte Jorge Coli a respeito de seu conceito sobre razão na arte, pensamento que har-

moniza com as principais ideias aqui apresentadas: 

 

A razão está (...) intrinsecamente presente no objeto artístico, mas a obra enfeixa ele-

mentos que escapam ao domínio do racional e sua comunicação conosco se faz por ou-

tros canais: da emoção, do espanto, da intuição, das associações, das evocações, das 

seduções. Posso descrever uma obra, desenvolver uma análise, assinalar este ou aquele 

problema, propor relações e comparações. Entretanto, tudo isso significa apenas indicar 

alguns modos de aproximação do objeto artístico, nunca esgotá-lo. O artista nos dá a 

                                                            
165 STRAUBE, Ernani Costa. Símbolos – Brasil, Paraná e Curitiba: histórico e legislação. Curitiba, 
2002, p. 93. 
166 Ibidem, p. 93. 
167 Cf. Nikos Stangos: “Os movimentos e conceitos da arte moderna foram intencionais, programados, 
deliberados e dirigidos desde o começo. Fizeram-se acompanhar de manifestos, documentos e 
declarações programáticas.” In: STANGOS, Nikos. Conceitos de arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2000, p. 9. 
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perceber sua obra por modos que posso talvez nomear, mas que escapam ao discurso, 

pois jamais deixarão de pertencer ao campo do não racional168. 

 

Esse trabalho buscou salientar os principais aspectos apontados por Coli. As 

associações e evocações como sendo os meios com que a obra de arte e o artista 

nos comunicam, estão presentes em qualquer manifestação artística, independente 

da crítica, do gosto, da época ou da técnica. Sempre contendo a racionalidade e his-

tória que fazem da arte um assunto importante para compreendermos as diferentes 

maneiras que o homem tem se comunicado ao longo dos séculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
168 COLI, Jorge. Op. cit., p. 105. 

 
 



70 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um quadro pendurado na parede representando qualquer paisagem é um ador-

no que agrada a vista de qualquer pessoa. Contudo não nos damos conta de que os 

conceitos usados na representação daquela imagem, juntamente ao nosso treina-

mento em reconhecer uma paisagem, passaram séculos por uma série de locais, ex-

periências, e pessoas que foram aos poucos agregando um detalhe ou outro para 

que pudéssemos discernir a natureza naquele estreito recorte de tecido tingido com 

matizes diferentes. 

Alfredo Andersen foi um pintor norueguês que acabou se tornando paranaense 

pelos reconhecidos serviços realizados para a arte e educação no Estado. Sua ba-

gagem cultural, experiências, amizades e percepções do meio em que foi inserido 

ajudaram-no a formar imagens da paisagem paranaense que muitos conseguem re-

conhecer como uma marca registrada da região. Acabamos por reconhecer um de-

terminado recorte geográfico do Estado do Paraná, a partir de ideias e referências 

trazidas da Europa por Andersen, postas em prática pelo artista e que se tornaram 

paradigmas de uma região que até os dias de hoje se reconhece nessas telas. Pos-

teriormente aos anos em que exerceu suas atividades, seu papel de agente cultural, 

intermediador entre as tradições artísticas europeias e o gosto da classe burguesa 

curitibana se solidificou169. 

A erva-mate, os pinheiros e os campos acabaram sendo incorporados à tradi-

ção artística do Estado, tendo sido representados por dezenas de pintores que se 

seguiram, e que ainda podem ser encontrados não somente em telas, mas também 

espalhados pelas calçadas e parques de Curitiba, além de figurarem em dezenas de 

coleções públicas e particulares.  

 Hoje a paisagem paranaense com a natureza encontrada por Andersen, se re-

sume a extensos campos de cultivo de soja ou milho, contendo pequenas ilhas ver-

des que apenas nos lembram de como foi exuberante a vegetação dos pinheirais an-

tigos. A erva-mate já não representa mais o que significou no passado, tornando-se 

                                                            
169 Museu Alfredo Andersen: Biografia. Disponível em: < 
http://www.maa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5 > Acesso em: 12/01/2013. 
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praticamente ausente nas representações e simbolismos referentes ao Estado do 

Paraná. O litoral apesar de possuir grandes áreas transformadas pelo trabalho hu-

mano ainda conta com áreas preservadas que Andersen memorizou em suas telas. 

A identidade paranaense está consolidada em um emaranhado de etnias. A in-

serção delas tornou-se necessária, visto que o imigrante desempenhou um papel 

presente e fundamental na construção e representação do Estado. Contudo somente 

as pessoas não foram suficientes para formar uma identidade para o Estado, tendo a 

paisagem e principalmente a figura do pinheiro ajudada a formar algo mais concreto 

e unitário em que se referenciar.   

Nas cidades, as paisagens verdes que no início do século XX circundavam as 

pequenas povoações, se transformaram em grandes paisagens urbanas. A paisa-

gem da Serra do Mar ainda continua, mas não sabemos até quando ela resistirá à 

especulação econômica. Contudo restam as imagens produzidas por Andersen e 

seus discípulos, modelos para uma arte paranaense, além de outros artistas atuais 

que veem na paisagem paranaense um tema que ainda pode render boas imagens. 
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