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RESUMO 

 

 

 
Esta dissertação tem como objetivo principal confirmar a autoria da pintura A 
Natureza atribuída ao pintor e cientista Lange de Morretes, importante formador de 
toda uma geração de pintores paranaenses, entre os quais se destacam: Arthur 
Nísio, Augusto Conte, Kurt Boiger e Oswaldo Lopes. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza qualitativa cuja metodologia está inspirada, principalmente, no “método 
morelliano” e na metodologia para tratamento em conservação de Appelbaum. As 
duas metodologias foram úteis para estabelecer os critérios de seleção e os 
parâmetros de comparação entre A Natureza e outras pinturas autênticas de Lange 
de Morretes. As ferramentas utilizadas para o exercício de comparação foram 
fotografias das pinturas feitas sob diversas situações de iluminação. A autenticação 
foi baseada também na pesquisa literária e documentos. 
 

Palavras-chave: Arte Paranaense, Autenticidade, Lange de Morretes, Paranismo, 
Pintura, Restauro, Século XX, Simbolismo.  
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The chief aim of the dissertation is to ascertain the authorship of the painting A 
Natureza. The work is attributed to the painter and scientist Lange de Morretes, who 
was influential to a whole generation of local painters, among whose stand out Artur 
Nisio, Augusto Conte, Kurt Boiger and Oswaldo Lopes.  
The research methodology adopted a qualitative approach, which was guided mainly 
by the “morellian method” and Appelbaum’s Conservation Treatment Methodology. 
Both methods were useful to establish the sampling criteria as well as in setting 
guidelines to compare A Natureza with a number of paintings undoubtedly known to 
be from Lange de Morretes. 
Comparison was carried out through analysis of photographs of the painting taken 
under different lighting conditions. Literally research and examination of documents 
complemented the investigation towards its goal. 
 
Keywords: 20th century Art, authenticity, Lange de Morretes, painting conservation, 
Paranaense art, Paranismo, Symbolism.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Análise e interpretação da obra A Natureza* na pintura de Lange de Morretes. 

Trata-se de uma investigação sobre pintura, mais especificamente sobre a busca de 

uma metodologia auxiliar para confirmar a autoria de uma pintura. A confirmação da 

autoria de uma obra de arte é uma questão complexa, envolvendo diversas disciplinas 

e interesses. Não obstante, a concorrência entre os vários ramos do conhecimento, a 

certeza quanto à originalidade de uma pintura permanece sendo uma questão aberta 

às novas contribuições, que hoje vêm predominantemente das ciências exatas. Por 

outro lado, buscamos nesta investigação um caminho paralelo, sem descartar os 

avanços tecnológicos nesta questão, mas utilizamos a metodologia fundamentada no 

conhecimento da pintura nos seus múltiplos aspectos: histórico, material e estético. 

O método utilizado para autenticação é o da comparação entre detalhes de A 

Natureza com outras seis pinturas cuja autoria de Lange de Morretes é irrefutável. Uma 

das ferramentas utilizadas para o registro e análise dos detalhes é a fotografia com 

auxílio de efeitos de iluminação. 

Esta dissertação não foi concebida com o objetivo de propor um modelo ou 

método para resolver as questões de autenticidade, nem ambiciona ser uma solução 

definitiva para tal. Basicamente, interessa-nos averiguar a validade em conjugar duas 

metodologias já experimentadas antes isoladamente.  

A seguir, forneceremos as informações preliminares e essenciais sobre a 

argumentação e origens desta investigação e as passagens nas quais estão descritas 

as razões que levaram a escolha deste tema e ainda o vínculo pessoal entre o 

investigador e o objeto de pesquisa. No primeiro capítulo Metodologia Operacional está 

o plano da dissertação. Esta seção explica como o trabalho foi organizado. 

 

Em 2010, a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) 1 autorizou os 

trabalhos de conservação de uma das obras mais importantes do seu acervo, 

                                                 
* A Natureza (1927/30) s/ assinatura. Atribuída a Lange de Morretes [óleo s. tela] 144x228cm. Acervo 

EMBAP/Curitiba. 
1
 A EMBAP (Escola de Música e Belas Artes do Paraná) foi fundada em 1948. (ARAUJO, 2006, p. 78) 



2 

 

certamente pelo valor histórico, A Natureza (figura 1), sem data ou assinatura, mas 

atribuída ao pintor Frederico Lange de Morretes (1892-1954)2. A pintura foi concebida 

no final da década de 30 e, apesar de relativamente recente, sua história é ainda 

pontuada de lacunas que despertam a curiosidade quanto à gênese, trajetória e 

significados. O quadro chama atenção também pela sua luminosidade, composição e 

simbologia. 

 

FIGURA 1 – LANGE DE MORRETES, (1892 – 1954).   A Natureza. 1927-1930, 
[óleo s. tela] –144 x 228 cm. Acervo EMBAP. Fotografia: HANKE, A. S. 

 
 

O estado atual de conservação da pintura A Natureza, tanto no seu aspecto 

material como histórico, exige cuidados e reflete o desleixo com que durante anos o 

patrimônio cultural público e a nossa história recente vêm sendo tratados. No entanto, 

nesta última década, paulatinamente, o acervo da Escola tem recebido atenção e 

respeito, tendo inclusive aumentado numericamente: “O acervo hoje está organizado 

em uma reserva técnica adequada e sob os cuidados de uma especialista em 

conservação e restauração de bens culturais móveis”.3  

                                                 
2
 Frederico Lange de (Morretes, PR 1892 – Curitiba, PR 1954). Artista e cientista internacionalmente 

conhecido no campo da Malacologia. (ARAUJO, 2006, p.51) 
3
 Ana Cristina Thomé, responsável pelo acervo da EMBAP, é especialista em conservação e restauração 

de bens culturais móveis com ênfase em pintura de cavalete pela UFMG/EBA/CECOR.  
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Objetivamos, na conclusão, confirmar a autoria da pintura intitulada A Natureza, 

creditada ao pintor paranaense Lange de Morretes. Para este fim, utilizamos técnicas 

de investigação em História da Arte, averiguando o contexto artístico/histórico e a 

estrutura física e pictórica da obra uma vez cientes de que os métodos para conferir a 

autenticação são complementares e dependentes entre si.  

Quem caminha pelas calçadas da região central de Curitiba, certamente já se 

deparou com as formas estilizadas do pinheiro e do pinhão feitas com pedras pretas e 

brancas. Para quem nasceu nesta cidade e principalmente para quem passou sua 

infância nos anos sessenta, ou em décadas anteriores, estas formas são muitos mais 

do que familiares; fazem parte do imaginário coletivo como referências à natureza 

típica do Paraná. 

Os símbolos do pinheiro e do pinhão como elementos de identidade da cultura 

paranaense foram estabelecidos ainda durante a primeira metade do século XX, 

baseados nos desenhos geometrizados de Lange de Morretes (figuras 2 e 3).  O 

Paraná talvez não seja o pedaço de chão com o maior número de pinheiros no Brasil, 

talvez nunca tenha sido, mas o paranaense assimilou e se identificou com estes 

símbolos de modo efetivo e natural, de modo que, para os demais cidadãos brasileiros 

de outros Estados, a associação entre a cultura paranaense e o pinheiro é 

praticamente imediata. É o nosso paranismo. 

                           

FIGURA 2. - Praça João Cândido – Curitiba. Detalhe paranista em rosácea de pinhões revestimento em 

petit pavet no calçamento da praça. Fotografia: HANKE, A. S.  
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FIGURA 3. - Praça João Cândido – Curitiba. A fotografia de agosto de 1950 permite a observação 
em primeiro plano de detalhes paranistas com pinheiros e rosáceas de pinhões revestindo o 
calçamento da praça; paralelamente, no segundo plano há motivos indígenas, e, na transversal 
motivo art déco. 
FONTE: Arthur Wischral  - Acervo da Casa da Memória DPC/FCC 

 

É evidente que a identificação com este tipo de sentimento não passou 

despercebido pelo poder político, mídia e propaganda, sendo que, além dos desenhos 

das calçadas, vários outros ícones da retórica paranista foram e ainda continuam 

sendo utilizados para as mais variadas finalidades: peças de artesanato, souvenirs, 

utensílios domésticos, caixas de fósforos e decoração de calçadas e fachadas. Estas 

apropriações já foram abordadas em outros trabalhos acadêmicos, rendendo artigos, 

monografias e teses, dentre os quais é oportuno mencionar a tese de doutorado de 

Geraldo Leão de Camargo “Paranismo: Arte, Ideologia e Relações Sociais no Paraná 

1853-1953” (2007) e a monografia de Luciana Estevam Barone Bueno “O Paranismo e 

as Artes Visuais” (2009), além do trabalho minucioso de Luis Afonso Salturi “Frederico 

Lange de Morretes, liberdade dentro de limites: trajetória do artista-cientista” (2007). 

Toda guria ou piá4, especialmente aqueles que estudaram na rede pública de 

ensino, provavelmente já tiveram como tarefa escolar fazer um trabalho sobre os 

símbolos paranistas. Deste modo, ouvir falar de Lange de Morretes (o homem que 

queria ser enterrado em pé, de frente para o pico do Marumbí na Serra do Mar) faz 

parte do imaginário popular. De fato, o nome de Lange de Morretes está 

definitivamente ligado à cultura paranaense. Era frequente, durante a minha juventude, 

                                                 
4
 O mesmo que menina ou menino (regionalismo). 
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ouvir falar de Lange de Morretes, às vezes como motivo para um comentário jocoso, 

em outras tantas, a admiração: “veja! É uma pintura do Lange”. O que este artista fez, 

seja pintura, desenho, gravura ou os desenhos das calçadas, parece carregar uma 

áurea de qualidade que vai além da mera aparência – é possível não admirá-las, mas, 

ficar indiferente, não. 

Exceto pelas pinturas de temas religiosos feitas pelo meu tetravô austríaco, que 

enfeitavam as paredes da casa dos meus pais e de tantos outros parentes, a pintura A 

Natureza foi possivelmente uma das „grandes‟ pinturas que eu pude observar durante 

minha juventude. Mesmo antes de completar dez anos já frequentava a Escola de 

Música e Belas Artes (EMBAP) acompanhando minhas irmãs que lá estudaram. Deste 

modo, estudar a obra de Lange de Morretes e, em especial, uma de suas pinturas, é 

parte de um desejo latente em satisfazer a curiosidade, que excede o simples desejo 

em conhecer melhor o trabalho e a vida do artista excêntrico. Lange de Morretes 

dispunha de método para pintar e, embora do ponto de vista estético, sua pintura não 

esteja no mesmo patamar de outros grandes pintores nacionais, ela se diferencia pelo 

conteúdo às vezes simbólico; para o artista-cientista, um pinheiro era muito mais do 

que uma árvore, assim como a nudez feminina estava muito além do erotismo gratuito.  

 Os motivos que levaram a escolha da obra de Lange de Morretes para este 

trabalho têm relação direta com o fato de eu estar encarregado da tarefa de 

conservação e restauro desta obra, tema central dessa dissertação. Some-se a isto o 

fato de comungar as mesmas origens e costumes derivados da cultura germânica, 

mais especificamente a Saxônia e a cidade de Leipzig de onde vieram meus 

antepassados e um contingente significativo de imigrantes para se estabelecer em 

Curitiba, incluindo a Família Lange. (LANGE, 2007) 

A referência mais completa sobre a vida de Lange de Morretes está no trabalho 

já citado de Luis Afonso Salturi.5 Nela, Salturi faz um estudo inédito e completo, do 

ponto de vista da sociologia, sobre a trajetória de Lange de Morretes enfatizando sua 

ligação com a natureza do Paraná. Ligam-se aos três estudos apontados anteriormente 

outros dois trabalhos que merecem destaque. São eles: a biografia intitulada “Frederico 

                                                 
5
  Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre, pelo curso de Pós-

Graduação em Sociologia, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná.  
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Augusto Lange de Morretes: Vida e Trajetória”, de Ivone Lange, que, não obstante a 

singeleza da publicação (talvez por não se tratar de um trabalho acadêmico) oferece 

algumas preciosidades, como fotografias inéditas de Lange de Morretes, além da 

informação relatada do ponto de vista de alguém que faz parte da família Lange. Outro 

trabalho da mesma autora, intitulado “A saga dos engenheiros Lange do Paraná”, 

apesar de não tratar especificamente da vida de Lange de Morretes, refere-se à suas 

origens familiares, permite compreender algumas das dificuldades e desafios 

enfrentados por esta família, a exemplo de tantas outras, na tentativa de se adaptar ao 

nosso país.6   

 

                                                 
6
 Além da dissertação de Salturi e dos livros de Ivone Lange, o nome de Lange de Morretes é citado em 

destaque em qualquer trabalho sobre arte paranaense da primeira metade do século XX, em especial 
quando o assunto é o movimento paranista. 
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1. METODOLOGIA OPERACIONAL 

 

 

Por questão de ordem e inspirado na metodologia proposta por Appelbaum7 

dividimos esta investigação em quatro capítulos. O primeiro dedicado a ilustrar a 

metodologia na qual nos inspiramos, o segundo a um breve estudo da trajetória de 

Lange de Morretes, o terceiro destina-se a expor os métodos de exame e 

investigação com uso da fotografia citando preferencialmente a pintura A Natureza e 

o quarto capítulo dirigido ao cruzamento das informações oriundas dos estudos da 

técnica pictórica com a análise estética, visando comprovar a autoria de A Natureza 

como sendo original de Lange de Morretes, objetivo maior desta dissertação. 

A metodologia utilizada é esboçada no primeiro capítulo e aplicada no 

terceiro. Está fundamentada em duas reflexões: uma encontrada na Metodologia 

para Intervenções em Conservação, Conservation Treatment Methodology8 de 

Barbara Appelbaum (2007) e outra no método indiciário de Giovanni Morelli9. A 

                                                           
7
 Barbara APPELBEAMUM é uma das mais destacadas conservadoras de bens culturais dos Estados 

Unidos e autora do Guide to Environmental Protection of Collectios (Guia de Salvaguarda Ambiental 
para Coleções). Atuante em Nova Iorque, Appelbaum iniciou sua carreira no Museu do Brooklyn. A 
autora trabalha com ampla variedade de objetos. Trabalhos que merecem destaque são o Portfólio 
em couro de George Washington, o urinol de Marcel Duchamp e um vestido de Marilyn Monroe. 
(APPELBAUM, 2007, contracapa)  
8
 “Metodologia para Tratamento de Conservação é uma abordagem sistemática para tomar decisões 

quanto ao tratamento de conservação. A metodologia é aplicável a todo tipo de bem cultural, 
independente do tipo de objeto ou material, e seu uso permite ao conservador maior segurança nas 
decisões quanto ao tratamento de conservação.” 
“Metodologia para Tratamento de Conservação traz exemplos que enfatizam a importância tanto do 
aspecto físico como do aspecto cultural dos objetos para a tomada de decisão. Este livro explica 
ainda como a história e significado que um objeto representa para o proprietário ou quem o conserva, 
contribuem para definir o tratamento.” 
“Metodologia para Tratamento de Conservação é um texto essencial para conservadores, 
historiadores, especialistas em preservação, e restauradores, bem como para estudantes. Pois não 
se trata de um manual técnico sobre como intervir, este livro é também de grande valor para 
historiadores da arte e museólogos que atuem na área de conservação.” “Este livro é único no que 
diz respeito ao alcance de sua abordagem multidisciplinary. O texto é claro e atraente” DAN KUSHEL, 
Distinguished Teaching Professor, Art Conservation Department, Buffalo State College, New York, 
USA. (APPLEBAUM, 2007, contracapa) 
9
 Morelli, Giovanni (1816-91). Crítico italiano. Formou-se em medicina, mas em 1873 começou a 

escrever sobre arte italiana. Tendo estudado em Munique, adquiriu tamanho domínio do alemão que 
preferia escrever nesse idioma; seus primeiros trabalhos foram publicados como supostas traduções 
de obras do russo Ivan Lermolieff (um anagrama de seu sobrenome, com terminação russa). Morelli 
concentrou-se, sobretudo nos problemas relativos à atribuição*, que afirmava ter reduzido a princípios 
científicos. Sustentava que a maneira pela qual um artista trata os detalhes secundários de sua obra, 
como a representação das mãos ou das orelhas (e aqui seus estudos de anatomia tiveram inegável 
utilidade), seria equivalente a uma assinatura, e que pelo estudo sistemático de tais detalhes as 
atribuições poderiam ser feitas sem deixar margem a qualquer duvida. Esse método, ainda hoje 
conhecido por alguns como “crítica de Morelli”, teve muita influência sobre alguns connoisseurs, como 
Berenson*, mas sua correlação com a certeza científica provou ser muito menor do que esperava 
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primeira propõe o conhecimento da obra de arte nos aspectos materiais e não-

materiais, enquanto que a segunda propõe o estudo dos indícios que caracterizam a 

personalidade (idiossincrasias) de cada artista em detalhes menores. Embora 

distantes cronologicamente e a despeito de semelhanças e diferenças, ambas 

permitem ser utilizadas como complementares entre si. 

A metodologia proposta por Appelbaum vai ao encontro da necessidade de 

conhecer o pintor Lange de Morretes, ou seja, em conhecer sua trajetória e obra 

pictórica do ponto de vista dos valores e método de trabalho como exigência básica 

para interpretar e autenticar a pintura A Natureza. Concomitantemente, o “método” 

proposto por Morelli nos auxilia com critérios para seleção e análise dos detalhes 

relevantes na busca por características similares (desenho, pincelada, paleta) que 

por comparação possam ser consideradas como características particulares. Tudo 

isso nos leva a esboçar a hipótese de que, por analogia, caso existam reincidências, 

„cacoetes‟ (recorrências e maneirismos que tipificam a tecnologia de execução da 

pintura pelo mesmo artista) na execução dos detalhes, isto é um indício de que, 

provavelmente, a obra é autógrafa, isto é, pertence ao mesmo autor.  

Entre outros, o método de investigação da verdadeira autoria de obras de arte 

através da observação, comparações, interpretação de detalhes menores e 

recorrências, ficou conhecido como “método morelliano”, por ter sido desenvolvido 

por Giovanni Morelli. Entre acertos e equívocos o “método” possui um retrospecto de 

acertos bastante positivo, considerando as limitações técnicas da época. Não 

obstante, o “método” foi negligenciado, caindo no esquecimento por algum tempo, 

talvez também porque não tenha sido teorizado de forma explicita e formalmente por 

seu autor. Porém, recentemente, o trabalho de Morelli vem sendo resgatado como 

uma atitude “moderna”, pois prioriza o uso da sensibilidade em detrimento da 

dependência exagerada em relação às ciências exatas.10  

Os filmes O Homem de Kiev11 e Modernos12 fazem o contraponto e servem 

para ilustrar o quão enganosa pode vir a ser a falta de reflexão perante argumentos 

                                                                                                                                                                                     
Morelli; ele próprio realizou algumas atribuições brilhantes, mas falhou clamorosamente em outras. 
Patriota político (recusou a direção do Uffizi* para não divergir de suas atividades políticas), Morelli 
assegurou a aprovação de uma lei que proibia a venda de obras de arte de instituições públicas ou 
religiosas. Em 1875 colaborou para impedir que seu rival Wilhelm Von Bode* adquirisse a 
Tempestade de Giorgione* de uma coleção particular italiana para o Museu de Berlim (obra encontra-
se hoje na Academia, em Veneza). Sua própria coleção de pinturas foi legada à pinacoteca da cidade 
de Bérgamo. (CHILVERS, 1996, p. 361/2) 
10

 GUIZBURG, 1989, p.143/5 
11

 Título original “The Fixer” (1968), dirigido por John Frankenheimer. 
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tidos a priori como lógicos. No primeiro, um camponês judeu é preso e torturado sob 

a acusação de ter assassinado um garoto católico. Num dos interrogatórios a que é 

submetido é apresentado a ele, um cartaz com detalhes faciais de “criminosos” no 

qual o carcereiro aponta as características do camponês que, por sua vez, observa e 

retruca apontando no mesmo cartaz os traços faciais de seu interlocutor13. O 

segundo filme ilustra, ainda que de modo caricato, esta atitude “moderna” na cena 

final em que um dos protagonistas lança ao fogo pinturas autênticas que passa a 

crer serem falsificações, baseado unicamente na premissa de um comentário 

jocoso. O mesmo filme mostra, ainda, como a fotografia pode auxiliar tanto os 

estudiosos quanto os falsários que se utilizam deste meio para assimilar a técnica do 

artista que pretendem imitar. 

De fato, a fotografia, desde os seus primórdios, tem-se voltado, 

particularmente, para o registro das obras de arte em suas mais variadas formas. Há 

evidências de que Morelli tenha usado a fotografia para seus estudos e 

recomendado aos iniciantes no estudo da arte que o fizessem.14 Particularmente, a 

pintura foi beneficiada por meio da era da „reprodutibilidade técnica‟ para romper 

fronteiras. Hoje, „obras primas‟ estão a “um Google de distância”, paradoxalmente, 

graças aos avanços da tecnologia.  

Quando se trata de nomear o pioneirismo em alguma área do conhecimento, 

não surpreende certo grau de patriotismo. Portanto, não é estranho que Argan 

credite ao abade Luigi Lanzi15 (ARGAN, 1994), por outro lado Madeleine Hours 

credita a “um certo” abade Dubos16 (HOURS, 1980) o princípio da pesquisa científica 

em Arte. Isto explica, em parte, porque Morelli inicialmente tenha utilizado um 

pseudônimo em seus primeiros artigos entre 1874 e 1876. O fato é que Morelli não 

estava desacompanhado neste caminho, tanto é que ele cita as pesquisas do crítico 

                                                                                                                                                                                     
12

 Título original “The Moderns” (1988), dirigido por Alan Rudolph.  
13

 Fisiognomonia ou frenologia. Desenvolvido por médico alemão Franz Joseph Gall (1758-1828) 
por volta de 1800, e muito popular no século XIX, está agora desacreditada e classificada como uma 
pseudociência. 
Fonte: Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso e http://pt.wikipedia.org/wiki/Frenologia 
14

 PROVO, 2010, p. 114 
15

 Lanzi, Luigi (1732-1810). Historiador da arte, arqueólogo e filósofo italiano. (CHILVERS, 1996, p. 
294). 
16

 Du Bos, Abade Jean-Baptiste. Em 1719, o Abade Jean-Baptiste Du Bos, autor da primeira teoria estética 
do Iluminismo de grande expressão, Réflexions critiques sur la peinture et sur la poésie [Reflexões críticas 
sobre a pintura e sobre a poesia], amarrava esses elementos em sua definição: “A palavra public é aqui 
usada para representar aquelas pessoas que atingiram o iluminismo, ou por meio de leitura ou da vida em 
sociedade. FONTE: Disponível em:< http://people.ufpr.br/~andreadore/leiturasdahistoria/Andrea> Acesso 
em: 21/10/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_Gall
http://pt.wikipedia.org/wiki/1758
http://pt.wikipedia.org/wiki/1828
http://pt.wikipedia.org/wiki/1800
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseudoci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso
http://people.ufpr.br/~andreadore/leiturasdahistoria/Andrea
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francês Charles Blanc (1813-1882), Cavalcaselle17 (1819-1897) e Crowe18 (1825-

1896), em seu primeiro artigo.19 A Morelli, no entanto, cabe o mérito de ter-se 

imbuído de um caráter científico em suas atribuições, atitude esta que viria a 

fornecer o argumento principal para seus críticos mais severos, como Robert Longhi 

(1890-1970).20  

O “método indiciário” que provavelmente inspirou também a obra de alguns 

seus contemporâneos está fundamentado na anamnese (ciência que estuda o 

diagnóstico em medicina).21 Logo, a influência de Morelli sobre a psicanálise, por 

exemplo, não é mera conjectura e o mesmo ocorreu nos romances de Sherlock 

Holmes. Coincidência ou não, Morelli, Freud e Sir Arthur Conan Doyle partilhavam 

algo em comum: a formação em medicina.22 No inicio do século XX, o “método” foi 

tachado de mecânico e excessivamente positivista.23  

Ataques ou louvores não impediram que o trabalho de Morelli, após um 

período de ostracismo, ecoasse para além de seu tempo na ciência e literatura 

influenciando as gerações seguintes como, por exemplo, Bernard Berenson (1865-

1959). Não obstante, o “método de Morelli”, que teve bastante visibilidade em sua 

época e depois caiu no descrédito, hoje, paradoxalmente, experimenta o efeito 

inverso e é citado inclusive no site artexpertswebsite24, que oferece serviços de 

autenticação e, mesmo que de forma indireta, como inspiração para série televisiva 

House,25 que enfoca o dia-a-dia em um hospital tendo como personagem principal 

                                                           
17

 Giovanni Battista Cavalcaselle. 
18

 Sir Joseph Archer Crowe.  
19

 MORELLI, 1874, p.8 
20

 GUINZBURG, 1989, p. 261. 
21

 Anamnese (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memória) é uma entrevista realizada pelo 
profissional de saúde ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de 
uma doença. Em outras palavras, é uma entrevista que busca relembrar todos os fatos que se 
relacionam com a doença e à pessoa doente. 
Uma anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, possui formas ou técnicas corretas de serem 
aplicadas. Ao seguir as técnicas pode-se aproveitar ao máximo o tempo disponível para o 
atendimento, o que produz um diagnóstico seguro e um tratamento correto. Sabe-se hoje que a 
anamnese, quando bem conduzida, é responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, 
liberando 10% para o exame clínico (físico) e apenas 5% para os exames laboratoriais ou 
complementares. 
Após a anamnese é realizado o exame físico, onde se procuram os sinais e sintomas da doença. 
Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese_(sa%C3%BAde) Acesso em: 15/10/2011. 
22

 GUINZBURG, 1989, p. 145/50. 
23

 Ibíd., p. 144. 
24

 http://www.artexpertswebsite.com/pages/authentications.php 
 
25

 House, M.D.,
[1]

 também conhecida como Dr. House ou simplesmente House, é uma aclamada 
série médica norte-americana, criada por David Shore e exibida originalmente nos Estados Unidos 
pela Fox a 16 de Novembro de 2004. Já recebeu vários prémios, entre eles dois Globos de Ouro.

[2]
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sir_Arthur_Conan_Doyle
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Cavalcaselle
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_cl%C3%ADnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_m%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese_(sa%C3%BAde)
http://www.artexpertswebsite.com/pages/authentications.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/House,_M.D.#cite_note-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ries_M%C3%A9dicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Shore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/FOX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_Awards
http://pt.wikipedia.org/wiki/House,_M.D.#cite_note-1


11 
 

um médico cujos diagnósticos precisos desafiam a competência dos colegas de 

profissão; algo que faz lembrar supostamente traços da personalidade do próprio 

Morelli.26  

Os textos nos quais Morelli esboça seu “método” foram publicados entre 1874 

e 1876 numa série de nove artigos nos números: 9, 10 e 11, da Revista de Artes 

Zeitschrift für Bildende Kunst. Todos os artigos têm o mesmo título: “As Galerias de 

Roma, uma análise crítica de Iwan Lermolieff. I. Galeria Borguese, traduzido do 

russo pelo Dr. Johannes Schwartze”.27. Estes artigos foram escritos por Morelli sob 

pseudônimo de Iwan Lermolieff (Iwan Lermolieff e Johannes Schwartze são 

pseudônimos utilizados por Giovanni Morelli) e tratam essencialmente da análise 

critica sobre a estética de pinturas italianas do século XV e XVI da Galleria Borghese 

em Roma.  

O que chamou a atenção de Morelli para estas pinturas em especial são 

detalhes menores não contemplados nas análises críticas de então passando, 

portanto, despercebidos. Tais pormenores presentes nas representações da figura 

humana (principalmente) e na composição como um todo não impediam que as 

pinturas fossem classificadas por tendências regionais, mas serviam como indícios 

para compor um “quadro clínico” cuja interpretação poderia levar a conclusões que 

                                                                                                                                                                                     
O personagem principal é o Dr. Gregory House, interpretado pelo actor inglês Hugh Laurie. 
House é um infectologista e nefrologista que se destaca não só pela capacidade de elaborar 
excelentes diagnósticos diferenciais, como também pelo seu mau humor, cepticismo e pelo seu 
distanciamento dos pacientes, comportamento anti-social (misantropia), já que ele considera 
completamente desnecessário interagir com eles. 
A acção passa-se num hospital universitário fictício chamado Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, 
na cidade de Princeton no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. 
A série conta com sete temporadas completas. Sua oitava temporada tem sua estreia prevista para 
03 de outubro de 2011 nos EUA. 
Em territórios lusófonos, o programa é transmitido em vários canais: no Brasil na Universal Channel e 
na Rede Record, e em Portugal na FOX Portugal e na TVI   
Influência de Sherlock Holmes Existem várias semelhanças entre a personagem House e Sherlock 
Holmes. O criador David Shore considera-se fã da personagem clássica criada por Sir Arthur Conan 
Doyle.[...] 
[...] Influência de Sherlock Holmes. As semelhanças entre as duas personagens são evidentes em 
vários episódios da série, como o carácter psicológico que House usa para resolver os casos (bem 
como evitar aceitá-los) e a morada do médico (apartamento 221B, o mesmo número do apartamento 
de Holmes)..

[9]
 House, assim como Holmes, apoia-se em um extremo poder de observação e dedução 

para solucionar os casos com que é confrontado. Outras semelhanças incluem o passatempo de 
House: o médico toca guitarra e piano, Holmes toca violino; bem como na dependência de drogas: 
House em Vicodin e Holmes em cocaína. A amizade com Dr. James Wilson também é semelhante à 
amizade entre Holmes e o Dr. John Watson, e mesmo as iniciais dos amigos são as mesmas: 
J. W.

[10]
... Algumas personagens no universo de House provêm também de Sherlock Holmes: 

Moriarty, o homem que atirou em House, é o nome do maior inimigo de Holmes, o Professor Moriarty 
26

 Revista Veja 16/03/2011, p.131/1 - A Cura pela Razão, artigo de Marcelo Marthe.  
27

 Título original: Die Galerien Roms. Ein kritischer Versuch Von Iwan Lermolieff. I. Die Galerie 
Borghese. Aus dem Russischen überzetzt von Dr. Johannes Schwartze. Mit Illustrationen. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregory_House
http://pt.wikipedia.org/wiki/Actor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugh_Laurie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infectologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nefrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_(Medicina)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cepticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento_anti-social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Misantropia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton-Plainsboro_Teaching_Hospital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Channel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/FOX_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/TVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sir_Arthur_Conan_Doyle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sir_Arthur_Conan_Doyle
http://pt.wikipedia.org/wiki/House,_M.D.#cite_note-8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dr._Watson
http://pt.wikipedia.org/wiki/House,_M.D.#cite_note-9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_Moriarty
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confirmavam, ou não, a autoria das obras de artes. Os detalhes observados e 

catalogados por Morelli revelavam essencialmente “maneirismos involuntários” 

angewohnte Manieren, presentes nas linhas dos desenhos com as quais o artista 

representou suas formas, por exemplo, mãos e orelhas, cujas reproduções ilustram 

esporadicamente seus artigos e livros. Aliás, dentre as partes do corpo humano 

Morelli atribuía às mãos uma “qualidade espiritual”.  

 

[...] “O que é, por exemplo, numa pintura a forma através da qual o espírito 
do artista, “l´âme tournure de  l’ esprit” se manifesta? Certamente não só a 
posição e o movimento do corpo humano, a expressão e a forma do rosto, o 
efeito das cores ou a sequência (ou distribuição) das pregas do vestuário. 
Estes são sem dúvida elementos importantes  desta forma (de expressão do 
artista), mas não toda a forma. Pertencem a ela ainda, por exemplo, a mão 
como um dos elementos mais espirituais e característico do corpo humano, a 
orelha, a paisagem de fundo, se houver, a concordância das cores, ou a 
assim chamada harmonia das cores. Na obra de um autêntico artista cada 
um destes elementos do quadro é característico, individual e por isso mesmo 
de importância, pois, como foi dito, somente pelo reconhecimento destes é 
possível “tournure de l‟ esprit,“ penetrar a própria alma do criador (da obra)”. 

[...]
28

 

 

A ênfase que Morelli atribuía em seus estudos às características pessoais 

expressadas pelo pintor, principalmente na representação da figura humana, foi 

destacada por Richard Wollheim em A Pintura como Arte, no capitulo 2: “O que o 

espectador vê”, no qual o autor explica os dois caminhos percorridos pela expressão 

em oposição à representação:  

 

[...] há dois caminhos pelos quais um artista pode tornar seu trabalho 
expressivo. Um deles, que analisamos antes, parte da condição mental do 
artista, prossegue levando em conta a aparência da obra, vista como 
resultante de forças convergentes, e termina no modo como a pintura deve 
ser percebida expressivamente. Mas o segundo caminho, que parece ser 
menos estritamente visual, começa no mesmo ponto, passa pela atividade 
gestual do artista e termina nas marcas físicas de sua atividade acumuladas 
na superfície da pintura; essas marcas são a matéria prima a partir da qual o 

                                                           
28

...” Was ist aber z.B. in einem Gemälde die Form, wodurch der Geist, l’âme, la tournure de l’esprit 
des Malers sich ausspricht? Doch nicht bloß die Stellung und Bewegung des menschlichen Körpers, 
der Ausdruck und die Form des Antlitzes, das Kolorit, der Faltenwurf? Das sind allergings bedeutende 
Theile dieser Form, aber nicht die ganze Form. Dazu gehören z.B. noch die Hand, als einer der 
geistigsten, charakteristischsten Theile des menschlichen Körpers, das Ohr, die Landschaft im 
Hintergrunde, wenn eine da ist, die Farbenaccorde oder die sogenannte Farbenharmonie. In dem 
Werke eines ächten Künstlers sind alle diese einzelnen Theile des Bildes charakteristisch, individuell 
und daher von Bedeutung – denn, wie gesagt, nur durch die Erkenntniss derselben vermag man zur ,, 
tournure de l’esprit“, zum Geiste selbst des Schöpfers zu dringen. (MORELLI, 1874, p. 8) 
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espectador reconstrói na imaginação a intenção do artista conforme se 
realizou no quadro.

29
   

 
 

Segundo Wollheim o artista pode conferir expressão ao seu trabalho seguindo 

dois caminhos; o primeiro parece referir-se à gênese da obra e o segundo ao modo 

como sua habilidade ou talento se manifesta. Estes dois caminhos podem ser 

interpretados como paralelos e interdependentes.  

 
Não quero negar com isso que, em grande parte da pintura, a mão também 
da sua contribuição ao sentido expressivo do trabalho. Mas não me parece 
que isso se dê – salvo perifericamente – por deixar marcas que permitem 
reconstruir a missão da mão, e por extensão, o pensamento que lhe conferiu 
essa missão. Na medida em que a mão é o agente da expressão, está a 
serviço do olho

 [30]
. No caso do pintor que é um artista, o gesto expressivo da 

mão se adapta à forma da marca como ele depositará na superfície e a forma 
da marca à maneira expressiva com que o olho a perceberá. É claro que todo 
esse monitoramento não é intencional ou consciente. A verdadeira história de 
como a mão está a serviço do olho, e como, uma vez convocada para tal, 
ganha uma promoção fabulosa no caso dos grandes artistas, já foi sugerida 
na última palestra, quando analisei como o artista forma seu estilo. 
Exatamente porque tenta experimentar essas profundidades obscuras – e 
com a modéstia que faz parte de sua própria perdição – é que a historia da 
arte de feitio mais tradicional continua a ser para mim a mais profunda: a 
connoiseurship, 

[31]
 a linha de estudo que Jonathan Richardson fundou, 

Giovanni Morelli desenvolveu, e Bernard Berenson temporariamente 
desacreditou quando a pôs a serviço do lucro e do auto-engrandecimento 
dos ricos.

30
 [grifo nosso] 

 
 
 

Quando Morelli se refere à expressividade das mãos certamente está se 

referindo às diferenças entre o modo como cada artista representava esta parte do 

corpo humano. No entanto, é preciso ficar atento ao sentido duplo de interpretação: 

“a mão” nos textos de Morelli pode ser interpretada tanto como agente da expressão 

quanto o desenho de uma mão propriamente dita. Parece-nos que Morelli estava 

mais interessado na segunda possibilidade. Não obstante, ele também se refere a 

“movimentos involuntários” por parte do artista, que geram as características 

pessoais. 

Quando Wollheim fala em “massa de informações sobre como a obra foi feita” 

(Wollheim, 2002, p.89), devemos incluir nisso algo mais do que o aspecto visível da 

pintura e suas ligações com as condições de sua criação. 

 
 
 

                                                           
29

 WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 89. 
30

 Ibid., p.89 
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Se no campo da arte pictórica, é preciso que tanto a visão representacional 
quanto a percepção expressiva se adaptem a um padrão de correto/incorreto 
e este padrão remeta às intenções realizadas do artista, a conclusão parece 
ser que um espectador somente poderá ter uma visão adequada de uma 
pintura se conseguir de maneira independente reunir uma boa massa de 
informações sobre como a obra foi feita. 
Enunciada desta forma, a conclusão não é óbvia. A expressão “de maneira 
independente” está fora do lugar, por causa de uma importante verdade que 
é fácil perder de vista: muitas vezes o escrutínio cuidadoso, sensível e 
informado de uma pintura permite extrair dela as informações necessárias 
para compreendê-la. É uma espécie de compreensão por meios próprios. 
Resta, porém, o problema geral: um espectador necessita de muita 
informação sobre como foi produzida a pintura que tem diante dos olhos. 
Necessita, portanto, de uma grande bagagem cognitiva.

31
 [grifo nosso] 

 
 

Submeter a pintura a um “escrutínio cuidadoso, sensível e informado” para 

compreendê-la indica também que é preciso estar atento aos elementos periféricos, 

como as características construtivas da pintura em que pesam a escolha e 

constância na utilização dos materiais.   

 
 
Mas uma vez obtidas as informações necessárias, existirá uma forma correta 
de decidir se alguns elementos são legítimos e outros não?

[32]
 A primeira 

observação a fazer é que não se pode determinar isso tomando como 
referência unicamente a fonte de informações; dizendo, por exemplo, que 
são fatos que se poderia colher – não que o tenhamos feito, mas que bem 
poderíamos fazer - no próprio quadro, apenas por contemplá-lo. E 
imediatamente se coloca uma nova pergunta: contemplando-o com que 
outras informações? Há duas respostas possíveis para esta pergunta: ou 
dizemos, “com as informações que podem ser extraídas do próprio quadro 
simplesmente por olhá-lo”, ou nos permitimos um súbito e inexplicável 
relaxamento dos padrões e dizemos, “com qualquer informação possível”. Se 
optarmos pela segunda resposta, por que esperamos até agora para 
escolhê-la? Se, ao contrário, preferimos à primeira, imediatamente ressurge 
a indagação: olhando para o quadro com que outras informações? Nessa 
linha de raciocínio, nenhuma informação jamais trará a certeza que 
queremos

32
.  

 
 

Apesar de Wollheim afirmar acima que “nenhuma informação jamais trará a 

certeza que queremos”, se desejamos conhecer a obra de um pintor (neste caso 

mais especificamente uma de suas pinturas) somos obrigados a fazer escolhas 

consoantes com as metodologias existentes já experimentadas. Entre elas estão o 

“método morelliano” e a metodologia proposta por Appelbaum paralelamente a todo 

“arsenal” de recursos que a conservação moderna coloca a nosso dispor. 

  

                                                           
31

 Ibid. 89-90. 
32

 Ibid. 90. 
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Outra maneira de restringir o que pode legitimamente fazer parte da 
bagagem cognitiva do espectador é nos referirmos não à fonte, mas ao 
conteúdo das informações. Apenas as informações pertinentes aos aspectos 
estéticos da obra ou que lhe sejam esteticamente relevantes poderiam ser 
utilizadas. Mas a dificuldade dessa resposta está em que não existe nenhum 
modo de identificar quais são as informações esteticamente relevantes, 
exceto as que nos permitem discernir o significado ou conteúdo do quadro. E 
esta não é uma observação vã, pois informações que por motivos gerais 
talvez pareçam esteticamente irrelevantes de repente podem se revelar 
decisivas para o entendimento da obra. Consideremos, por exemplo, o preço 
dos materiais utilizados pelo artista – um dado que certamente nos parece 
desprovido de relevância estética. No entanto, alguns anos atrás, Michael 
Baxandall demonstrou o contrário ao analisar uma parte da série sobre São 
Francisco, de Sassetta. 

[33]
 Veja-se, por exemplo, o quadro São Francisco 

dando seu manto a um cavaleiro pobre (National Gallery, Londres); o artista 
usou lápis-lazúli para pintar o casaco do santo, o mais caro dos pigmentos. 
Este fato seria notado por espectador da época e certamente Sassetta 
pressupunha isso. Como informações de fundo, esse fato influencia nossa 
percepção do quadro; reforça a generosidade, a grandeza, do gesto do 
santo. Portanto, apesar de irrelevante à primeira vista, é a informação de que 
precisamos. 

 
 
Poderíamos acrescentar que não apenas os materiais pictóricos, como as 

tintas, fazem parte destes elementos periféricos também os materiais com os quais o 

artista trabalhou bem como a maneira como os preparava e utilizava.  

 
 

Parece haver uma única restrição às informações que devem constar da 
bagagem cognitiva do espectador; a exceção não se relaciona com a fonte 
da qual derivam esses dados, nem com seu conteúdo, mas com o uso que 
lhe damos. As informações devem ser de tal natureza que, baseado nelas, o 
espectador seja capaz de perceber uma parte do quadro que, não fosse por 
isso, teria deixado passar.

33
  

 
 
 

Desta forma, as características construtivas de uma pintura, assim como seu 

aspecto estético, no conjunto e em seus pormenores, fornecem indícios a serem 

estudados e que ampliam e aprofundam a percepção da obra. No caso da obra A 

Natureza, o estudo científico dos materiais, da técnica pictórica de Lange de 

Morretes e de sua poética são os indícios que nos levarão a concluir sobre sua 

autenticidade.  

                                                           
33

 Ibid. 90-91. 
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2. LANGE DE MORRETES, O HOMEM E A OBRA 

 

Falar de Lange de Morretes é uma tarefa que exige certo discernimento. 

Dividido entre as ciências e as artes, Lange de Morretes exerceu diversas 

atividades, mas ficou conhecido mundialmente através dos estudos que realizou em 

Malacologia (estudo de moluscos) tanto na docência como na pesquisa. Sabemos 

através de suas biografias que dedicava grande parte de seu tempo a esta atividade. 

Mesmo no campo das artes, sua atuação foi múltipla, tendo deixado mais de 500 

obras entre pinturas, desenhos e gravuras, ao longo de quase cinqüenta anos de 

atividade. Não obstante as biografias, citações e livros publicados recentemente, sua 

trajetória nas artes ainda é pontuada de lacunas que despertam a curiosidade e 

instigam investigações mais profundas como esta que estamos propondo, a qual se 

restringe à fase mais criativa e original do pintor: o período compreendido entre 1926 

e 1928, segundo Adalice Araujo (ARAUJO, 2006), essencialmente paranista. 

 

 

2.1  QUEM FOI FREDERICO LANGE DE MORRETES? 

 

Como já dissemos anteriormente, Lange de Morretes exerceu diversas 

atividades e se expressou nas artes através dos meios de que dispunha sendo que 

em alguns momentos é difícil separar o cientista do artista (e vice-versa). É de se 

supor que todas estas atividades se fundissem naturalmente em maior ou menor 

grau de influência mútua, como resultado de sua curiosidade cientifica e a busca 

incessante pelo método e pela perfeição em tudo que fazia; sendo que, mesmo 

subliminarmente, é possível perceber o seu caráter humanista, visível 

particularmente na paixão que nutria pela natureza, numa atitude contemporânea 

que o colocava além de seu tempo. A hipótese de que as atividades de artista e 

cientista se fundem, pode ser constatada também na obstinação com que perseguiu 

a geometrização das formas naturais, conforme suas palavras: “Centenas de 

pinhões foram estudados em suas proporções, até que uma bela noite consegui fixá-

las numa formula geométrica, saindo assim do empirismo em que se encontrava a 
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2.2  INFLUÊNCIAS DE ALFREDO ANDERSEN 

 

A ausência de datas em muitas pinturas e a escassez de obras produzidas 

antes de 1910, ano da partida de Lange de Morretes a para Europa, dificulta 

perceber alguma influência mais direta de Alfredo Andersen36 sobre Lange de 

Morretes, mesmo porque o contato entre os dois artistas já havia se estabelecido 

muito antes de 1907, ano em que o jovem passou a frequentar o ateliê do pintor 

norueguês até 1910. Portanto, é possível que Andersen tenha despertado no jovem 

artista muito mais do que o gosto pelas artes como também a sensibilidade e 

encantamento com a paisagem paranaense, especialmente da Serra do Mar onde 

Lange de Morretes nasceu e passou seus primeiros 10 anos. O contato entre 

Andersen e a família Lange já havia se estabelecido desde que o pai de Lange 

comprou algumas pinturas e encomendou retratos da sua esposa e filhos ao 

artista.37 Prova disto é o quadro Casa do Ipiranga (figura 4), pintada por Andersen, 

casa esta onde Lange de Morretes passou a infância. O talento de Lange foi logo 

reconhecido tanto que no mesmo ano em que inicia seu aprendizado com Andersen, 

este permitiu que Lange expusesse cinco trabalhos seus junto aos do mestre.38  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4 – ANDERSEN, Alfredo (1860-1935) Casa do Ipiranga (1919), [óleo s/tela] 41x 49 cm. 

Acervo. Museu Alfredo Andersen. Fotografia: MIRANDA, C. A. X. 

 

                                                 
36

 Alfred Emil Andersen (1860 – 1935). Desembarcou no Paraná em 1892, em Paranaguá, 
escolhendo Curitiba como sua segunda terra Natal. Tornou-se a maior influência na pintura 
paranaense. (vide ANEXO 1). 
37

 SALTURI, 2007, p. 25. 
38

 Ibid., p.25/26. 
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nossa ornamentação paranista”.34 No parágrafo seguinte do artigo Lange de 

Morretes declara seu pragmatismo em relação à descoberta: 

 

(...) “Finalmente tinha conseguido o que, a meu ver, era de utilidade 
imediata. De posse do segredo desdobrei a fórmula para forma plana e 
ornamentei-a com a coruma, obtendo assim a seqüência que fornecia os 
elementos para serem aplicados nos mais diferentes ramos da arte 
aplicada. 
Lamento não poder fixar a data, que suponho ter sido em maio de 1930, 
porque a “Ilustração Paranaense” de 31 de julho de 1930, reproduziu um 
desenho meu, intitulado “Depois da Tormenta”, com molduras fúnebres 
baseadas na fórmula geométrica, e o número de 31 de agosto de 1930, da 
mesma revista, mais dois desenhos de minha autoria, representando 
variantes”.

35
   

 

 

Nestes dois parágrafos citados acima fica clara a intenção de Lange de 

Morretes como artista gráfico. Embora, paradoxalmente, tenham sido as suas 

pinturas as mais difundidas popularmente (algumas delas, como a “Cataratas do 

Iguaçú”, reproduzidas incontáveis vezes nas caixas de fósforo). Um fato curioso, é 

que Lange de Morretes exerceu diversas atividades sem que houvesse uma relação 

explicita entre elas, por exemplo: não há uma ligação nítida entre sua atividade 

como cientista em malacologia e a suas pinturas, embora seja possível, em uma ou 

outra, perceber o seu talento como artista gráfico. A dedicação às artes gráficas no 

Paraná é um traço cultural trazido pelos imigrantes alemães, e, certamente era vista 

como profissão ou uma alternativa de ganho financeiro.    

Tomando como referência a dissertação de L. A. Salturi, arriscamos fazer 

uma classificação, dividindo a produção artística de Lange de Morretes em quatro 

fases distintas; tendo como base a cronologia e as influências estéticas: 1 a. 

Enquanto discípulo de Alfredo Andersen; 2 a. Quando dá continuidade aos seus 

estudos no exterior (absorvendo as tendências vigentes e influências de seus 

mestres alemães); 3 a. Quando participa do movimento paranista, o qual ajuda a 

definir do ponto de vista estético e ideológico; e 4a quando o conteúdo simbólico em 

suas pinturas torna-se mais evidente, expressando também certa melancolia e 

pessimismo. Este estudo restringe-se particularmente ao terceiro momento em que 

foi concebida A Natureza (figura 1). 

                                                 
34

 MORRETES, Lange. O Pinheiro na Arte. In: Ilustração Brasileira. Rio de Janeiro, 1953. p. 168-
169. 
35

 Ibid. p. 274. 
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Utilizamos, neste estudo, o levantamento da produção artística de Lange de 

Morretes feita por Salturi segundo o mesmo “inacabado, entretanto, o mais completo 

até o momento” (SALTURI, 2007, p.216/220), de onde podemos deduzir que se a 

produção artística de Lange de Morretes foi numericamente expressiva, por outro 

lado não foi constante.39 [sobre a produção artística de Lange de Morretes veja o 

gráfico (TABELA 1 – Linha do tempo. p. 31).40 Em dois períodos há poucos registros 

de obras: o primeiro entre 1930 e 1945 (mais precisamente entre 1935 e 1940 

quando não há registros), e o segundo entre 1949 e 1952. A produção pouco 

numerosa do primeiro período pode ser traduzida pelo seu envolvimento em 

divergências políticas com Manoel Ribas.41 Já o segundo período se inicia com um 

pico de produção em 1947 seguido de ausência quase total entre 1949 e 1952 até 

1953 quando ocorre outro pico; no ano seguinte Lange de Morretes viria a falecer. 

Pode ser mera coincidência, mas estes dois períodos foram marcados pelo governo 

de Getúlio Vargas.42  

A primeira pintura de Lange de Morretes é datada de 1905.43 A listagem 

elaborada pelo mesmo autor cita ainda outras 211 obras, embora a historiadora 

Adalice Araújo mencione que ele tenha produzido mais de 500 obras.44 O total de 

obras de Lange de Morretes permanece uma questão em aberto devido aos 

números divergentes. 

Levado por seu pai para praticar desenho e pintura com Andersen, Lange de 

Morretes teve rapidamente sua vocação reconhecida pelo mestre que o incentivou a 

aperfeiçoar seus talentos. Lange de Morretes frequentou o ateliê de Andersen entre 

1907 e 1910, tempo suficiente para que o próprio Andersen o reconhecesse como 

seu discípulo mais talentoso e viesse a recomendar que fosse dar continuidade a 

                                                 
39

 Ibid., p. 216/220. 
40

 O gráfico foi elaborado partindo do levantamento feito por Salturi e apresenta duas coordenadas. O 
eixo horizontal apresenta a trajetória de Lange ano a ano e o eixo vertical o número de obras. O 
código da legenda apresenta os gêneros de pintura em cores diferentes os gêneros de pintura a que 
Lange se dedicou: paisagem, natureza morta, figura humana e retrato. As setas em vermelho indicam 
períodos importantes da trajetória do pintor: viagem para Alemanha, Era Vargas, mudança para São 
Paulo. A coluna à direita representa as obras não datadas. (TABELA 1 – Linha do tempo. p. 32).   
41

 Manoel Ribas foi nomeado interventor no Estado do Paraná durante a governo de Getúlio Vargas 
entre 1930 e 1945.  
42

 Getúlio Vargas governou o Brasil por 18 anos divididos em duas ocasiões: primeiro de 1930 até 
1945 subdividido em três períodos (de 1930 até 1934 como chefe do governo provisório, de 1934 até 
1937 como presidente eleito pela Assembléia Nacional Constituinte e, finalmente a partir de 1937 até 
1945 como ditador), no segundo período Getulio foi eleito através do voto popular direto e governou 
de 1951 até 1954. 
43

 SALTURI, p.216. 
44

 ARAÚJO, 2006, p.39. 
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seus estudos na Europa. A escolha do país europeu de destino seria óbvia: a 

Alemanha, terra natal de seu pai. Lange de Morretes herdou de Andersen o sentido 

realista e o gosto pela paisagem à qual, como veremos mais adiante, ele dará um 

sentido simbólico.  

 

2.3  INFLUÊNCIAS DOS MESTRES EUROPEUS 

 

Enquanto esteve na Alemanha (1910-1920), Lange de Morretes produziu 

diversas obras, alternando entre estudos de figura humana, naturezas-mortas, 

retratos e principalmente paisagens. No entanto, é provável que o número de obras 

seja superior em pelo menos mais de uma dezena das 50 obras datadas daquele 

período, isto porque muitas estão em coleções particulares (Figura 11). Outro fato 

interessante diz respeito aos temas abordados em suas pinturas: a partir da lista 

elaborada por Salturi (SALTURI, 2007) podemos deduzir que já durante o período de 

formação, Lange de Morretes demonstrou sua predileção pela paisagem, pois, das 

55 obras produzidas até 1920 mais da metade são paisagens; as demais se 

equilibram entre figura humana, retrato e natureza-morta. A partir de 1920, 

coincidentemente com o seu regresso da Europa, até o final de sua carreira, a 

paisagem ganhou ainda mais espaço na produção do pintor; seriam mais 157 

paisagens e apenas 19 obras dedicadas aos outros gêneros. 

A permanência de Lange de Morretes na Alemanha pode ser dividida em dois 

períodos segundo as cidades em que residiu. Primeiro em Leipzig, onde freqüentou 

a Real Academia de Artes Gráficas, Staatlichen Akademie für Graphishe Künste und 

Buchwerbe hoje, denominada Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig45 e 

segundo, em Munique, onde freqüentou a Academia de Belas Artes de Munique, 

                                                 
45

 A Escola Superior de Artes Gráficas e Encadernação – Academia de Artes Visuais, Leipzig, está 
entre as academias mais antigas da Alemanha. As diversas alterações do nome é evidência do 
dinamismo da Escola, que foi criada em 1764 como Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura. O 
nome atual Escola Superior de Artes Gráficas e Encadernação data da década de 50. Hoje, 450 
estudantes estão envolvidos em cursos de Design Livros/ Design Gráfico, Pintura /Artes Gráficas, 
Fotografia e Media. Os professores e docentes atuantes na HGB são reconhecidos 
internacionalmente e conhecidos pelos trabalhos artísticos.   
Trad. The “Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig – Academy of Visual Arts, Leipzig”, belongs 
to the oldest academies of arts in Germany. Its change of names shows evidence for the living history 
of the school, which was founded in 1764 as the “Zeichnungs-, Mahlerey und Architectur-Akademie”. 
Since 1950 the schools bears its present name “Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig”. Today, 
450 students are enrolled in the courses “Book design/Graphic design”, “Painting/Graphics”, 
“Photography” and “Media Art”. The professors and lecturers teaching at the HGB have an 
international reputation and are known for their artistic works.  
Fonte: http://www.saatchi-gallery.co.uk/artcolleges/ArtCollege/Academy+of+Visual+Arts+Leipzig/709.html 
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Akademie der Bildenden Künste München46. Em 1917, ainda na Alemanha, Lange 

de Morretes se casou com Bertha Bamberger, neta do paisagista Fritz Bamberger 

que era tio de Richard Strauss. Ao retornar ao Brasil em 1920, o casal tinha duas 

filhas Berta (1917) e Ruth (1919) nascidas na Alemanha; já em território brasileiro 

nasceram Ana Maria e Flávio em 1923 e 1929 respectivamente. 

Entre 1910 e 1914 Lange residiu em Leipzig47 na região da Saxônia onde 

estudou desenho, pintura, litografia, matemática, anatomia e embriologia. Entre seus 

professores estavam Walter Tiemann (1876-1951) e Hans Soltmann (1876-1955). 

Durante o tempo em que permaneceu na Europa Lange de Morretes dedicou-se 

tanto às artes como às ciências tendo estudado embriologia.48 

Durante esta primeira fase na cidade de Leipzig é provável que Lange de 

Morretes tenha se dedicado preferencialmente às artes gráficas, uma vez que seus 

principais orientadores, além de pintores eram também artistas gráficos e é preciso 

também considerar a vocação tradicional daquela cidade para as artes gráficas. 

Segundo o Sr. Vincent Klotzsche do arquivo da Escola Superior de Artes Gráficas e 

Encadernação de Leipzig Hochschule für Grafik und Buchkunst: “esteve matriculado 

na escola um estudante com o nome Fritz Lange nascido em 5 de maio de 1892 no 

período entre 17 de outubro de 1910 e Páscoa de 1911, e depois novamente 

durante o período entre 16 de outubro de 1911 até 28 de fevereiro de 1914”. 

                                                 
46

 A Academia de Belas Artes de Munique, (Em Alemão: de: Akademie der Bildenden Künste 
München, também conhecida como Academia de Munique) foi fundada em 1808 por Maximilian I 
Joseph da Bavaria em Munique como “Academia Real de Belas Artes” sendo uma das mais antigas e 
importantes academias de arte da Alemanha. Muitos estudantes estrangeiros estudaram nela, sendo 
que Munich School é um termo usado na História da Arte Grega, e algumas vezes também na Artes 
Americana, para definir os estilos derivados da Academia durante o século XIX, inclusive o realismo 
acadêmico.  
Em 1946, a Academia foi unida a escola de artes aplicadas e ofícios, respectivamente. 
Em 1953, o nome voltou a sua forma original. 
Em 26 de outubro de 2005, foi aberto o edifício Coop Himmelblau anexo ao prédio antigo construído 
entre 1874-1887 no estilo Renascentista Veneziano por Gottfried Neureuther. 
The Academy of Fine Arts, Munich (German: de:Akademie der Bildenden Künste München, also 
known as Munich Academy) was founded 1808 by Maximilian I Joseph of Bavaria in Munich as the 
"Royal Academy of Fine Arts" and is one of the oldest and most significant art academies in Germany. 
Many foreign artists studied there, and Munich School is a term used in the history of Greek art, and 
sometimes also of American art, for the styles that were influenced by the Academy in the 19th 
century, including that of academic realism. 
In 1946, the Academy was merged with the schools for arts-and-crafts and applied arts, respectively. 
In 1953, the name changed to its current form. 
On 26 October 2005, a new building by Coop Himmelb(l)au was opened next to the old building which 
was constructed 1874-1887 in Venetian Renaissance style by Gottfried Neureuther  
47

 Leipzig é a maior cidade do Estado da Saxônia. Tradicional centro cultural e literário. A 
Universidade de Leipzig fundada em 1409 foi durante séculos um dos centros de ensino mais 
importante da Alemanha 
48

 SALTURI, 2007, p. 26. 
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(ANEXO 2) Nesta época Frederico Lange ainda não havia acrescentado Morretes ao 

seu nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 

FIGURA 5 - TIEMANN, Walter. (1876-1951) Paisagem com Moinho de Vento, 1913, 
[óleo s/tela] 65 x 50,5cm. Disponível em: 

http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=AE0084167F5EFE2298AC153A1FE774A9 
Acesso em: 18/09/2011 às 23h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 6 – SOLTMANN, Hans (1876-1955)- Litografias, 1920 – 1921 0,52 x 3.5 cm. 

Disponível em: http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=0CB77FD5E8AC0521118 
Acesso em: 18/09/2011 às 23h58 

http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=AE0084167F5EFE2298AC153A1FE774A9
http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=091096D0970640CB77FD5E8AC0521118
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Em 1915, após ter-se preparado com o pintor Hermann Groeber (1865-1935), 

Lange ingressa por meio de concurso na Academia de Munique, Akademie der 

Bildenden Künste München onde é matriculado com o número 5477, (ANEXO 3), 

conforme consta no livro III (1884-1920), no dia 27 de abril de 1915. Segundo a Dra. 

Susanne Witzgall da Academia de Munique Akademie der Bildenden Künste 

München, esta é toda a informação que há sobre Lange de Morretes na Academia. 

Os arquivos contendo informações mais detalhadas teriam sido destruídos durante a 

2a Guerra Mundial. (ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7 - GROEBER, Hermann (1865-1935)- Interior com duas camponesas e uma criança à 

mesa, 1920, [óleo s/tela], 61.5 x 72 cm 
Disponível em: http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=7921D6570E6 

Acesso em: 19/09/2011 às 00h35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8 - JANK, Ângelo (1868 - 1940) - Trupe Circense, 1906. [óleo s/tela] 6 8 x 120 cm. 

Disponível em: http://www.arcadja.com/auctions/en/jank_angelo/artist/14516/ 
Acesso em: 19/09/2011 às 00h45 

http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=7921D6570E6
http://www.arcadja.com/auctions/en/jank_angelo/artist/14516/
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FIGURA 9 – SCHRADER, Carl Hans (1876-1945) - Mulher no Parque, 1922, [óleo s/ tela] 49 x 60 cm. 

Disponível em: http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage. aspx?Lot_id=75659281012AE3C4 
Acesso em: 18/09/2011 às 01h05 

 
 

 
 

Lange de Morretes não foi o primeiro brasileiro a ingressar na Academia de 

Munique. Ele foi precedido pelo carioca Joseph Fugir Guimarães e sucedido pelo 

pintor Alberto Guignard (1896-1962), embora na edição comemorativa dos 200 anos 

da Academia de Munique constem apenas os nomes de Lange e Guignard.49  

Lange de Morretes permaneceu na Alemanha durante dez anos (1910-1920), 

tempo suficiente para que houvesse assimilado as novas tendências e conhecido 

alguns dos principais “ismos” que viriam a caracterizar a arte do final do século XIX e 

início do século XX.50 No ano anterior à chegada de Lange a Europa, Marinetti já 

havia lançado o Manifesto Futurista e em Munique Wassily Kandinsky, Alexey Von 

                                                 
49

 München Akademie 2008, p. 268. 
50

 É importante lembrar que o período compreendido entre a segunda metade do século XIX e 
primeira metade do XX na Europa ficou caracterizado pela profusão de movimentos artísticos, entre 
os quais cabe destacar o Impressionismo e seus desdobramentos em Pós e Neo-impressionismo, o 
Art Nouveau, o movimento Nabis e o Simbolismo. Ao mesmo tempo, na Alemanha a pintura perdeu o 
caráter histórico/ ilustrativo e ganhou realismo pictórico, que deu origem ao Realismo e ao 
impressionismo, sendo seus desdobramentos: Neo-impressionismo, Pós-impressionismo e 
Expressionismo, respectivamente. No inicio do século XX surgem dois grupos Die Brücke (a ponte) 
(1905-1913) e Der Blaue Reiter (o cavaleiro azul) (1911-1914): “Die Brücke era o nome da 
Associação de pintores alemães fundada em Dresden em 1905 [...] a expressão foi criada por Karl 
Schmidt-Rottluff para tanto a ligação entre elementos revolucionários quanto a sua missão, como 
uma ponte em direção a arte do futuro.” (ATKINS, 1993, p.92/5)   
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Jawlensky, entre outros, haviam criado a Associação de Novos Artistas ou Neue 

Kunstlervereinigung.51 

       

Porém, não obstante todas as possibilidades que lhe foram apresentadas, 

sua atenção estava voltada para a paisagem: é nela que Lange encontra sua 

verdadeira expressão artística, não apenas a paisagem européia. Nele permanece 

latente uma identidade muito mais profunda com o Brasil, mais especificamente o 

Paraná. Foi quando acrescentou Morretes (o nome de sua cidade natal) ao seu 

nome. Tal atitude, encarada em principio por alguns historiadores, como uma 

tentativa para distinguir-se dos outros tantos „Langes‟ comuns na Alemanha, pode 

revelar uma estratégia sutil para reafirmar o elo com o local onde nasceu na Serra 

do Mar. 

A influência que Lange recebeu na Alemanha é sensível especialmente se 

compararmos suas pinturas com as dos seus mestres de Leipzig e Munique (Figuras 

5, 6, 7, 8 e 9), onde permaneceu por dez anos a partir de 1910 até 1920. Esta 

influência, vê-se principalmente no uso dos instrumentos como a espátula, e mesmo 

o pincel, utilizado como espátula e na escolha dos temas, sempre voltados para a 

natureza. Outra evidência de sua passagem pela Europa é o uso das cores, que 

passam a obedecer a um esquema de oposição entre cores primarias e 

complementares, típica do impressionismo.  

        

 

 

2. 4  INFLUÊNCIAS DO PARANISMO 

     

No início dos anos vinte, quando volta a residir em Curitiba, Lange se junta a 

outros dois artistas, João Turin (1878-1949) e João Ghelfi (1890-1925), iniciando o 

Movimento Paranista. Assim, dava-se expressão plástica ao paranismo52. A estética 

                                                 
51

 ATKINS, 1993, p.27. Provavelmente isto serviu de inspiração para que Lange criasse a Sociedade 
dos Artistas do Paraná (SAP), fato este que somado ao seu envolvimento político em questões 
relacionadas à profissionalização dos artistas paranaenses vieram a culminar com sua decisão de 
mudar-se para São Paulo, depois das divergências que teve com Manoel Ribas (Interventor do 
Estado do Paraná durante a vigência do Estado Novo implantado por Getúlio Vargas). 
52

 “O paranismo (... ) foi uma das últimas expressões de uma geração de positivistas e anti-clericais 
que marcou a paisagem política e cultural do Paraná. A intenção era criar símbolos para desenvolver 
uma expressão artística e cultural própria. Mas não se tratava de um regionalismo dispostos a 
defender, de uma maneira xenófoba, a superioridade paranaense em relação ao resto do Brasil e do 
mundo. A intenção era inversa. Tratava-se de mostrar que a produção cultural do Paraná estava no 
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do Movimento Paranista baseou-se essencialmente nos elementos do patrimônio 

natural e cultural do Estado do Paraná, compondo um repertório figurativo versátil 

que podia ser adaptado aos mais diversos fins: obras de arte, artes aplicadas, 

arquitetura, urbanismo, moda e decoração. Um traço indelével do Movimento 

Paranista está no calçamento de Curitiba em petit-pavé (Figuras 2 e 3) com motivos 

estilizados do pinheiro do Paraná Araucária angustifólia53, segundo o modelo 

proposto pelo próprio Lange de Morretes54.  

A estética do Movimento Paranista foi ousada e ambiciosa do ponto de vista 

político, além de utilidade prática. A versatilidade de seu vocabulário simbólico 

permitia que fosse facilmente adaptada a outras finalidades além das artes plásticas, 

(pintura, escultura e artes gráficas), em associações com a decoração, arquitetura e 

urbanismo.55 

Lange de Morretes foi um artista diferenciado e apesar de ser filho de 

imigrantes; não dependia exclusivamente da pintura para sua subsistência. Lange 

também exercia as atividades de cientista e professor, o que lhe facultava alguma 

liberdade artística. Daí, talvez, sua opção por manter-se à margem das tendências 

vigentes na Europa (cubismo, surrealismo e arte abstrata), embora seja bastante 

provável que estivesse ciente das novidades estéticas tanto nacionais quanto 

internacionais de sua época, enquanto em Curitiba, a linguagem vigente era o 

realismo de Alfredo Andersen. É neste ambiente que concebe a pintura A Natureza, 

                                                                                                                                                         
mesmo patamar da produção de outras regiões do Brasil. Feito isso, os paranaenses se igualariam 
aos baianos, aos pernambucanos ou aos gaúchos, e se dissolveria o drama que fazia com que os 
paranaenses se sentissem menos brasileiros que os habitantes de regiões com características 
culturais mais definidas. Ou seja, tratava-se de um regionalismo ao inverso. (...) (DUDEQUE, 2001. p. 
48) 
53 araucária s.f.(1858 cf.MS

6
) GIMN 1 design. comum às arvores do gên. Araucária, da fam. das 

araucariáceas, com 18 spp., duas nativas da América do Sul (Chile ao Sul do Brasil) e as demais das 
ilhas e regiões do Sudoeste do Pacífico, sendo 13 da Nova Caledônia, algumas com sementes 
comestíveis e muitas exploradas pela qualidade de sua madeira 2 m.q. PINHEIRO-DO-PARANÁ 
(Araucária angustifólia)  ּס ETIM lat. cien.gên. Araucária (1789), do top, Arauco (província do Chile) + 
lat. cien. –aria

1 
–áriá. In: HOUAISS, Antônio (1915-1999) e VILLAR, Mauro de Salles (1939- ). 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa / Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar, elaborado no 
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. – Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. P.275. 
54

 Em relevo apliquei a ornamentação, por mim desenhada e mandada entalhar, pela primeira vez nas 
molduras dos quadros: “Primavera Paranaense”, de propriedade de S. M. o Imperador do Japão; 
“Alma da Floresta”, pertencente à Assembléia do Estado do Paraná e “Natureza”, à Faculdade de 
Medicina da Universidade do Paraná.” MORRETES, F. Lange de. O Pinheiro na Arte. Texto de 
Frederico Lange de Morretes condensado de seu livro “Uma árvore bem brasileira”, escrito em 1944, 
mas ainda inédito. In VASCONCELLOS, Lúcia Torres de Moraes. Calçadas de Curitiba: preservar é 
preciso. Curitiba: da Autora, 2006. p. 274 
55

 A exemplo disso, ainda é possível perceber no meio urbano de Curitiba exemplos da estética 
paranista. Eles estão nas calçadas em petit-pavè com motivos geometrizados do pinheiro e do 
pinhão, cujo modelo original foi uma criação de Lange de Morretes. 
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A Natureza 1 e,  A Alma da Floresta (Figuras 1, 10 e 11 respectivamente) compondo 

um conjunto de pelo menos mais seis obras semelhantes.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
FIGURA 10 – LANGE DE MORRETES. Alma da Floresta, 1927-1930, [óleo sobre tela] – 285x245cm. 

Acervo: Assembléia Legislativa do Paraná. Fotografia: HANKE, A. S. 
 

                                                                                                                                             
    
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

   
FIGURA 11 – LANGE DE MORRETES, A Natureza 1, s/data, [óleo s/ tela], 80x100 cm. 

Coleção Particular. Fotografia: HANKE, A.S. 
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   Ao regressar da Europa em 1920, Lange de Morretes amplia seu leque de 

amizades, especialmente com jornalistas que se dedicavam à crítica artística e 

escritores, como Romário Martins e Luís Pilotto. Ter contato com jornalistas 

implicava em ganhar visibilidade e, juntamente com João Turin e João Ghelfi, dão os 

primeiros passos para o que viria a ser o movimento paranista.    

   É necessário, aqui, fazer uma diferenciação: o paranismo é anterior ao 

movimento paranista. Já no final do século XIX, falava-se em paranismo como um 

sentimento de identidade regionalista que se manifestou inicialmente na literatura. O 

paranismo teve origem numa questão que incomodava os paranaenses, a ausência 

de uma identidade comum. O movimento paranista surgiu para dar forma ao 

paranismo.   

Entre o final dos anos vinte e início da década de trinta, entre quase uma 

centena de pinturas, Lange de Morretes fez três pinturas: A Natureza, Alma da 

Floresta (inicialmente intitulada Virgem da Floresta) e Remorso. Característica 

comum a estas pinturas é a presença do nu feminino. Textos escritos pelo pintor 

possibilitam situá-las entre 1927 e 1930, bem como reafirmar a sua autenticidade 

como obras de Lange (ANEXO 4). Todas as pinturas da fase pertencem a 

instituições públicas do Estado do Paraná, exceto Remorso que foi vendida para a 

Noruega. A Escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP possui em seu 

acervo mais uma pintura de Lange de Morretes, a paisagem intitulada Tranquilidade. 

A Natureza pertenceu, primeiramente, à Faculdade de Medicina da 

Universidade do Paraná, posteriormente transformada em Universidade Federal do 

Paraná. Mais tarde, foi transferida para a recém criada Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná - EMBAP, onde permanece deste então como uma das peças mais 

importantes do acervo da instituição.56    

A simbologia contida na pintura A Natureza, bem como nas demais pinturas 

que Lange de Morretes produziu no mesmo período diverge das suas pinturas 

anteriores, e podem ser interpretadas como uma reação, ainda que tímida, às 

imposições do meio em que vivia. Por outro lado, se Lange raramente se afastava 

da paisagem, a estas criações acrescentou associações simbólicas que elevaram 

sua arte a uma dimensão que vai além da interpretação factual. A hipótese de que 

tenha aderido ao Simbolismo como inspiração é conjectural, embora encontre 

                                                 
56

 A inexistência de documentos dificulta inferir quais teriam sido as circunstâncias, os motivos e a 
data em que teria ocorrido a transferência de A Natureza para Escola de Belas Artes. 
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sustentação na análise de sua trajetória, na qual é possível perceber alguém cujas 

ilusões e ideais foram paulatinamente sendo desfeitas pela adversidade das 

circunstâncias.  

Os acontecimentos que marcaram a transição entre os séculos XIX e XX, e 

especialmente os da primeira metade do XX, exerceram profunda influência sobre a 

cultura e as artes: a primeira grande guerra, a crise mundial de 29 e, 

particularmente, a segunda grande guerra. Aprofundar-se num desses temas 

demandaria um esforço que excede os limites deste estudo. Porém, é importante 

destacar no âmbito nacional a criação da República e a Era Vargas.  

A Primeira República, apoiada no ideal positivista, foi vista inicialmente com 

otimismo nas Províncias do sul do Brasil e representavam uma esperança que logo 

se desfez. A esperança de que o crescimento econômico e a industrialização 

viessem a erradicar as mazelas sociais logo se mostrou como uma falácia e a 

própria idéia de „ordem e progresso‟ passou a ser questionada. Num texto de 1953, 

um ano antes de seu falecimento, publicado na revista Ilustração brasileira, Lange 

de Morretes fala de sua preocupação com a devastação das florestas de 

araucárias: 

 

 “... Viajei em busca de novos motivos. Averigüei os estragos feitos às nossas 
florestas pelas serrarias distribuídas por tantas regiões. Fiz propaganda pelo 
replantio onde passei, mas levei comigo profunda magoa no coração, sentida 
pela devastação que em pouco tempo transformará em ruínas estas cidades 
verdes dos pinheirais, fazendo desaparecer os pinheiros sem que o Estado 
reserve como Parque Nacional, uma gleba por eles coberta”.

57
  

 
 

A preocupação de Lange de Morretes com o patrimônio natural brasileiro, 

mais especificamente o paranaense, parece ter sido uma crescente em sua vida. 

Num texto datilografado de 1937 e intitulado “Um pedaço do Brasil” (1937) [ainda 

inédito], Lange fala de modo poético, às vezes delirante, de sua admiração pela 

natureza (flora e fauna); como no trecho em que relata a sua conversa com um 

pinheiro. (MORRETES, 1937, p.3/7. (ANEXO 5) O que estamos querendo dizer é 

que toda esta preocupação teria que se manifestar através de sua sensibilidade e 

dos meios de que lhe eram próprios para fazê-lo, ou seja, as letras e as artes.       

A fidelidade de Lange de Morretes à figuração indica que, se por um lado ele 

não foi arrojado o suficiente para romper com as tradições, tampouco demonstrou 

                                                 
57

 MORRETES, L. 1953, p. 169. 
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concordância servil com as tendências vigentes em sua época. A pintura A Natureza 

fornece um enigma: o que representa esta mulher nua deitada, cuja torção do ventre 

faz com que seu olhar volte-se em direção ao fundo do quadro? O que significa a 

paisagem no fundo, onde a vegetação, queda d‟água e horizonte marinho remetem 

inevitavelmente à geografia do Estado do Paraná? Não sabemos, mas talvez Lange 

de  Morretes tenha se inspirado em algumas imagens ou pinturas que observou nos 

museus da Europa.  

A gestualidade assumida pela modelo em primeiro plano na pintura de Lange 

de Morretes (Figura 1) assemelha-se mais ou menos à pose assumida pela figura 

feminina em algumas pinturas célebres. Citamos, neste trabalho A Vênus 

Adormecida de Giorgione (figura 41) e O Nascimento de Vênus de Cabanel (figura 

43), mas há outras possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TABELA 1 – LINHA DO TEMPO (número de obras que Lange produziu distribuídas na linha do tempo de 1905 até 1953). 

          

 NÚMERO DE OBRAS  

 

 OBRAS NÃO DATADAS 

  

 

 

 

            

           

             

               

  

             1905  06  07 08  09 10  11  12 13  14  15 16  17 18  19  20  21 22  23  24  25 26  27 28  29 30  31  32  33 34  35  36 37 38  39  40  41 42  43  44 45  46  47 48  49  50  51 52  53 1954   

                             ESTUDO NA ALEMANHA                                                                                                                                                                         LEGENDA                                 

                                                                                                                                                 ERA VARGAS                                                                       PAISAGEM                NAT. MORTA       

                                                                                                                                                                                      ESTADO NOVO                                    FIG HUMANA             RETRATO 
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3  EXAME CIENTÍFICO DA PINTURA DE CAVALETE 

  

 

Este Capítulo foi desenhado para atender a necessidade de explicar as 

ilustrações apresentadas a seguir, a respeito dos exames já realizados na pintura A 

Natureza. Outros tipos de exames complementares podem vir a ser realizados, 

como, por exemplo, fotografia de infravermelho e radiografia. Os registros com 

infravermelho só podem ser feitos com filme sensível ao Infravermelho, que não está 

disponível no comércio atualmente. No caso da radiografia, muito embora tenhamos 

a disponibilidade para realização dos registros, as dimensões da pintura A Natureza 

tornam praticamente inviável sua realização.  

O momento da intervenção de conservação ou restauro é, em muitos casos, 

um momento único que permite ao restaurador ou pesquisador conhecer a obra em 

profundidade em seus três aspectos: material, histórico e estético.58  

Durante a fase de intervenção podem ser feitos vários tipos de análises. O 

dicionário Houaiss define o substantivo feminino „análise‟, como:  

 

(...) “ato ou efeito de analisar (-se) 1 separação de um todo em seus 

elementos ou partes componentes... 2 estudo pormenorizado de cada parte 

de um todo, para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações, 

causas etc., 3 exame, processo ou método com que se descreve, caracteriza 

e compreende algo (um texto, uma obra de arte etc.), para proporcionar uma 

avaliação crítica do mesmo”.
59

  

 

Sendo que estas análises podem ser documentadas, ou não, dependendo da 

relevância da informação obtida. Ana Calvo, em seu livro Conservación y 

restauración: Materiales, técnicas y procedimeintos De la A a la Z, define „análise‟ 

num sentido mais restrito; ao âmbito da conservação e restauração: 

 

No campo da conservação a análise se aplica fundamentalmente para 
determinação dos materiais. Existem diferentes tipos de análises para o 
estudo dos materiais que compõe os bens culturais que são fundamentais 
para conhecer tanto os elementos constitutivos dos mesmos, como para 
conhecer as técnicas de execução, e os tratamentos mais adequados para 
a restauração a se fazer. Os métodos instrumentais de analise são técnicas 
complexas que permitem uma investigação profunda, com exatidão, 
precisão, quanto à qualidade e quantidade. Exigem equipamentos 

                                                 
58

 CALVO, 1997, p.68. 
59

 HOUAISS, 2001, p. 202. 
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especiais, geralmente onerosos, e de técnicos especializados na operação 
destes equipamentos e na interpretação dos resultados. 
Os exames podem ser microscópicos, com auxílio de microscópio ótico ou 
eletrônico, analises química e microquímicas de pequenas amostras, e 
métodos instrumentais de analises dos materiais. Entre estes últimos estão 
os espectroscópios (de emissão e absorção; atômica e molecular), e os não 
espectroscópicos como a difração de raios X. Outros meios podem implicar 
na separação (cromatografia, eletroforese, espectrometria de massa), e 
térmicos (análise térmica diferencial e termogravimetria). Todos estes meios 
apresentam variantes segundo a finalidade. E, por último, também estão os 
diferentes métodos de datação (carbono 14, urânio-chumbo, 
dendrocronologia, palinologia).

60
  

 

Exame dos bens culturais. – É o que se realiza para a obtenção de uma 
documentação sobre a história material do objeto, mediante a observação 
ocular ou organoléptica, e exames de laboratório. Todas as informações 
recolhidas devem constar da “ficha técnica”, juntamente com a 
documentação fotográfica. Para tanto é necessário um trabalho conjunto do 
restaurador com outros especialistas como historiadores, arqueólogos, 
conservadores e cientistas. Todas estas informações proporcionam um 
conhecimento completo do objeto, podendo elucidar as causas de 
alterações e, portanto, permitem selecionar a intervenção de restauração 
mais adequada.

61
 

 

 

Logo em seguida, Calvo define „exame científico‟ como: 

 

Exame científico. – Para conhecer em profundidade os bens culturais que 
constituem o patrimônio histórico é fundamental, além de estudar as fontes 
documentais, realizar exames e analises de laboratório. O objetivo do 
exame cientifico é determinar com precisão os materiais constitutivos dos 
objetos e sua técnica de elaboração, diagnosticar as alterações e suas 
causas, e selecionar os procedimentos de conservação mais adequados, 

                                                 
60

 En el campo de la conservación la analítica se aplica fundamentalmente para la determinación de 
los materiales. Existen diferentes tipos de análisis para el estudio de las materias que componen los 
bienes culturales, que resultan fundamentales para conocer tanto los elementos constitutivos de los 
mismos, como las técnicas de ejecución, y los tratamientos más adecuados de restauración a aplicar. 
Los métodos instrumentales de análisis constituyen técnicas complejas que permiten un estudio 
profundo, con exactitud, precisión, cualitativo y cuantitativo. Necesitan de instrumentos especiales, 
generalmente de elevado coste, y de técnicos especializados en su manejo e interpretación. 
Los exámenes pueden ser macroscópicos, con microscopio óptico o electrónico, análisis químicos y 
micro químicos a la gota, y métodos instrumentales de análisis de los materiales. Entre estos últimos 
se encuentran los espectroscópicos (de emisión y absorción; atómicos y moleculares), y los no 
espectroscópicos como la difracción de rayos X. otros métodos pueden ser de separación 
(cromatografía, electroforesis, espectrometría de masas), y térmicos (análisis térmico diferencial y 
termo gravimetría). Todos ellos con diferentes variantes según el tipo de aplicación. Y, por último, 
también se encuentran los diferentes métodos de datación (carbono14, uranio-plomo, 
dendrocronología, palinología)”. CALVO, 1997, p. 25/6). 
61

 Examen de los bienes culturales. – Es el que se realiza para la obtención de una documentación 
sobre la historia material del obyecto, mediante la inspección ocular u organoléptica*, y los exámenes 
de laboratorio. Todos los datos recogidos deben quedar reflejados en el informe* técnico, junto con la 
documentación fotográfica. Para ello es necesario un trabajo conjunto del restaurador con los 
especialistas como historiadores, arqueólogos, conservadores y científicos. Toda esta información 
proporciona un conocimiento completo del obyecto, puede explicar las causas de alteración o por lo 
tanto, permite seleccionar el tratamiento de restauración más adecuado”. (CALVO, 1997, p. 97). 
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tanto de preservação como de restauração, assim como os produtos 
idôneos para a intervenção.

62
  

 

Podemos deduzir, então, que as análises são complementares aos exames. 

Portanto, fazem-se necessárias, em especial, em ocasiões em que há dúvida quanto 

à autenticidade: quando há suspeita sobre a participação de mais de um autor na 

execução de uma obra, ou, nos casos em que houve acréscimos posteriores, como 

alterações na composição, repinturas ou retoques. No primeiro caso, nem sempre é 

uma tarefa fácil distinguir a participação de um aluno, discípulo ou co-autor na obra 

do „mestre‟; já no segundo caso, sendo geralmente atemporal, as análises científicas 

podem auxiliar.  

As análises científicas podem também auxiliar nos casos em que há dúvidas 

quanto à autoria e datação, o que pode colocar em dúvida a autenticidade de uma 

obra de arte. Esta situação, em especial, exige a participação de uma equipe 

multidisciplinar com a participação de historiadores, químicos e físicos, além de 

conservadores e restauradores.    

A participação das ciências exatas na investigação de obras de arte data do 

início do século XVIII. Porém, foi apenas no final do século XIX e, sobretudo durante 

todo o século XX, que elas se consolidaram definitivamente como auxiliares 

importantes nas pesquisas. No entanto, no final do século XIX apareceu na 

Zeitschrift für bildende Kunst (Revista das Artes Plásticas), uma série de artigos 

propondo um novo método para atribuição de quadros antigos: o “método 

morelliano”, assim nomeado por ter sido proposto por Giovanni Morelli.63 

O “método morelliano”, como já indicamos na introdução, visa confirmar (ou 

negar) a autoria de pinturas baseando-se na observação de detalhes mínimos, ao 

invés da composição e tema da pintura como num todo, como era usual. De acordo 

com Carlo Ginzburg, ao utilizar o “método morelliano” o historiador da arte age como 

um detetive atento aos detalhes normalmente desprezados.64  
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 Examen científico. - Para  conocer en profundidad los bienes culturales que constituyen el 
patrimonio histórico es fundamental, además de estudiar las fuentes documentales, realizar 
exámenes y análisis de laboratorio. El objetivo del examen científico es determinar con precisión los 
materiales constitutivos de los objetos y su técnica de elaboración, diagnosticar las alteraciones y sus 
causas, y seleccionar los métodos de conservación más adecuados, tanto preventivos como de 
restauración, así como los productos idóneos para la intervención”. (CALVO, 1997, p. 97) 
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 O método tem as suas raízes na formação de Giovanni Morelli em medicina, mais precisamente na 
prática do diagnóstico de doenças cujos sintomas nem sempre são evidentes. 
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Não obstante o sucesso inicial, o “método morelliano” foi considerado 

mecânico e grosseiramente positivista.65 Segundo ainda Ginzburg: “o renovado 

interesse pelos trabalhos de Morelli é mérito de Wind (Edgar Wind 1900-1971), que 

viu neles um exemplo típico de atitude moderna em relação à obra de arte – atitude 

que leva a apreciar os pormenores, de preferência a obra em seu conjunto” 

(GINZBURG, 1989, p.145). Entre os entusiastas do “método morelliano” está 

Bernard Berenson (1865-1959), que desenvolveu e elevou os ensinamentos de 

Morelli. 

O interesse que Morelli dedicava aos pormenores é destacado por Guinzburg 

ao citar Wind: “Os livros de Morelli têm um aspecto bastante insólito se comparados 

aos de outros historiadores de arte. Eles estão salpicados de ilustrações de dedos e 

orelhas, cuidadosos registros de minúcias características que traem a presença de 

determinado artista, como um criminoso é traído pelas suas impressões digitais...” 66 

Um registro recente da utilização prática do “método morelliano” está no artigo 

“Padrões, cromatismos e douramentos na escultura sacra católica baiana nos 

séculos XVIII e XIX”, de Claudia Guanais (FAUSTO, 2010) que empregou o método 

para atribuição em escultura policromada. Em sua investigação, Claudia beneficiou-

se dos recursos da fotografia digital, cujas possibilidades e recursos, aliados aos 

diagramas permitiram uma análise mais precisa e minuciosa, ampliando desta 

maneira as possibilidades inicialmente concebidas por Morelli.   

É preciso, no entanto, ponderar críticas e acertos. Sobre Morelli, Chilvers 

destaca que ele realizou algumas atribuições brilhantes, mas falhou clamorosamente 

em outras.67 Isto, entretanto, não impediu que seu trabalho fosse reconhecido e 

inspirasse outros estudiosos como Berenson (1865-1959) e Beazley (188501970).68 

Atualmente o “método morelliano” (ou análise morelliana) é inclusive anunciado 

como base para serviços comerciais de autenticação de obras de arte e 

antiguidades como, por exemplo, no sitio artexpertswebsite.69      

A nossa opção em trabalhar com um método misto, conjugando tanto as 

contribuições de Calvo, Morelli, quanto às de Appelbaum justifica-se, por serem 

métodos complementares. Em princípio, o trabalho de Calvo está limitado a 
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 Ibid., p. 144. 
66

 Ibid., p.145. 
67

 CHILVERS, 1996, p. 362. 
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 WIND, 1997, p.18. 
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descrever e definir materiais, técnicas e procedimentos comuns ao meio da 

conservação e restauração de bens culturais, e o de Morelli prioriza a 

representação. Por outro lado, o método descrito por Appelbaum parte do princípio 

de que, além da representação, são originais também, todas as características de 

técnicas de construção de uma obra de arte. No caso específico da pintura, os 

materiais empregados na confecção do suporte, da base de preparação e da 

camada pictórica bem como os métodos empregados pelo autor e o critério de 

seleção dos materiais.   

Neste trabalho, apresentamos uma série de imagens e diagramas como 

exemplos de aplicação da metodologia de investigação proposta por Appelbaum. O 

método utilizado preconiza a comparação como método para buscar semelhanças 

nos detalhes das pinturas de Lange. Estes pormenores são fotografados em 

condições especiais de iluminação (descritas mais adiante) que fazem realçar 

características particulares, tais como: natureza dos materiais, caligrafia pictórica, 

linhas gerais de composição, desenho, espessura da camada pictórica e método de 

interpretação cromática (paleta).  

Paralelamente à aplicação do “método morelliano”, fizemos a interpretação 

das imagens segundo as informações obtidas por meio de análises em condições 

especiais de iluminação segundo os métodos descritos em “Conservación y 

restauración: Materiales, técnicas y procedimeintos De la A a la Z,”. (Conservaçao e 

restauração: materiais, técnicas e procedimentos de A a Z).70 

A utilização da fotografia e, atualmente, dos recursos da fotografia digital, 

para registro e investigação de obras de arte já é uma prática comum em 

conservação de bens culturais. Particularmente da pintura, conta com diversas 

publicações no meio especializado, sendo oportuno citar “Primeira Missa no Brasil: o 

renascimento de uma pintura”, (XEXÉO, 2008), “Relatório de Estágio [Fotografia 

Científica de Análise]”, (MIRANDA, 2008) e “Tecniche di Indagine Fotográfica”. 

(AMORESI, 1997) O trabalho de Xexéo faz referência a todo o processo de 

restauração da pintura “Primeira Missa no Brasil”, de Victor Meirelles (1832-1860), 

enquanto o segundo e o terceiro são estudos das diversas possibilidades de exames 

passiveis de serem feitos em obras de arte utilizando a fotografia.  
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Estes métodos, aparentemente simples, fornecem informações importantes 

sobre a tecnologia de execução das pinturas de cada artista em particular, revelando 

seu método e características pessoais de criação. É importante mencionar a 

existência de outros métodos para análise dos materiais e datação de bens culturais, 

que incluem análise microquímica e os métodos instrumentais que implicam em 

técnicas complexas que permitem uma análise profunda, com exatidão, precisão, 

qualitativos e quantitativos. Estas análises são levadas a efeito utilizando 

equipamentos especiais, geralmente de custo elevado, além de exigirem a 

participação de técnicos especializados para operação e interpretação dos 

resultados.71 

O objetivo principal neste trabalho é confirmar a autoria de “A Natureza” a 

Lange de Morretes e fixar um período (o mais restrito possível) para datar a pintura. 

A ausência da assinatura e data é comum em pinturas, particularmente em pinturas 

antigas. Quanto à pintura contemporânea, no entanto, o problema é mais complexo, 

uma vez que o período de tempo tende a ser mais restrito e os materiais 

empregados pelos artistas (particularmente os pigmentos) apresentam 

pouquíssimas variações. Por este motivo, as análises que objetivam essencialmente 

identificar pigmentos tendem a ser redundantes, salvo quando detectada a presença 

de algum pigmento anacrônico (ANEXO 6). 

A produção em massa dos materiais para pintura artística, especialmente as 

tintas, disponibilizou aos artistas, pigmentos que possibilitavam obter cores mais 

luminosas (principalmente em relação às cores primárias – amarelos, vermelhos e 

azuis) em substituição aos pigmentos de matizes terrosos clássicos. É importante 

mencionar a adição à paleta dos pintores de amarelos e vermelhos de cromo (1818) 

e cádmio (1846) desde meados do século XIX, do azul ultramar artificial (1930) bem 

como do branco de zinco (1845) e, em seguida, do branco de titânio (1916), como 

substitutos ao branco de chumbo, cuja tendência a enegrecer e toxicidade 

representam um grave problema para pintura [as datas entre parênteses referem-se 

ao período de comercialização destes pigmentos].72  

As tintas produzidas industrialmente e disponibilizadas de modo comercial 

desde meados do século XIX, apesar de variada em matizes, não variavam na 

mesma proporção em relação aos elementos químicos básicos de seus pigmentos, 
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sendo compostas basicamente de minerais (naturais e artificiais) e uma ou duas 

lacas de origem vegetal.  

Em Iniciação à Pintura, Edson Motta faz referência às paletas usuais dos 

pintores durante a primeira metade do século XX: “Sistema S”, “Sistema O” e uma 

terceira com alternativas ou adições ao “Sistema O” (ANEXO 7). Isto explica o fato 

de quase não haver variações significativas entre a paleta dos pintores entre os 

séculos XIX e primeira metade do século XX quanto à composição química dos 

pigmentos. Esta constatação foi feita com base em publicações sobre as técnicas 

dos pintores, como Techniques of the World’s Great Painters (Técnicas dos Grandes 

Pintores Mundiais), de Waldemar Januszczak, Techniques of the Impressionists 

(Técnicas dos Impressionistas), de Anthea Callen, Malmaterial und seine Verwndung 

im Bilde (Materiais Artísticos e seu emprego em Pintura), de Max Doerner e Art in 

the Making: Impressionism (Fazendo Arte: Impressionismo) de David Bomford. et. 

al., além de artigos científicos publicados no periódico do Instituto Internacional para 

Conservação de Londres.    

De fato, em meados do século XIX, os materiais para pintura assumiram 

mudanças que os deixaram muito parecidos com o que dispomos atualmente. 

Dentre estas „novidades‟ está a produção em série das tintas com maquinário 

industrial e os novos pigmentos, substitutos e adulterações, disponibilizados graças 

ao desenvolvimento da indústria química.73 Para vários autores, entre eles Edson 

Motta, Ralph Mayer, Max Doerner, Louis Pomerantz e Kurt Wehlte este fato sinaliza 

o declínio da pintura, como observa Jonathan Stephenson (STEPHENSON, 1995, p. 

17). 

 

Um novo tipo de pintor 

Remanescentes das antigas práticas de ateliê permaneciam evidentes no 
século XIX, no entanto, a técnica de pintura [saudável] estava em 
verdadeiro declínio naquele período. A prática de ateliê vinha sendo 
substituída por um novo sistema acadêmico liderado pela Escola de Belas 
Artes de Paris, que fornecia pouco ou nenhum treinamento técnico. Um 
novo tipo de pintor estava surgindo – entusiasta, naturalmente dotado, mas 
miseravelmente treinado e, em muitos aspectos, não muito diferente de um 
amador. Tais artistas tendiam a seguir métodos diretos um tanto óbvios, 
dando preferência a materiais artísticos produzidos industrialmente, fáceis 
de usar, disponíveis no comércio e prontos para o uso. Estes artistas 
iniciavam seus experimentos com cores brilhantes, expressando diversos 
efeitos e executando pinturas sem um estudo prévio. Esta fusão entre 
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materiais modernos e pintores modernos produziu a pintura 
Impressionista.

74
 

   

Os pintores brasileiros, salvo raras exceções, têm sofrido uma dependência 

quase total da importação de materiais. Esta situação de dependência propiciou 

situações interessantes como a do Salão Preto em Branco de 1954 no Rio de 

Janeiro e, no ano seguinte, Salão de Miniaturas. Ambos os eventos foram 

organizados com o intuito de protestar contra as dificuldades de importação de 

materiais e a baixa qualidade oferecida pelo produto nacional. É curioso o fato de 

que a indústria nacional não tenha podido oferecer (pelo menos ao longo do século 

XX) aos artistas, um produto à altura das marcas tradicionais, européias e norte-

americanas.  

Lange de Morretes não foi exceção: provavelmente dispunha das mesmas 

tintas que seus contemporâneos brasileiros e europeus. Logo, a proposta inicial de 

realizar análises para identificar os pigmentos de suas cores teve que ser 

modificada, pois provavelmente não seria conclusiva. Embora não tenha sido 

descartada definitivamente, as análises dos materiais pictóricos de Lange implicam 

em custos elevados, disponibilidade de tempo e trâmite burocrático.   

Posto isto, buscamos por uma alternativa viável e que se mostrasse passível 

de ser realizada dentro do prazo estabelecido. A opção foi conjugar o método 

indiciário proposto por Morelli (GINZBURG, 1989) com o método para intervenção de 

conservação proposto por Barbara Appelbaum (APPELBAUM, 2007) como suporte 

teórico e metodológico para interpretação dos exames com fotografia. 

 

 

3.1  TIPOS DE EXAMES  

Tradicionalmente, a análise de pinturas quanto aos materiais pictóricos 

(aglutinantes, cargas, resinas e pigmentos) envolve dois tipos de análises: destrutiva 
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buti by then the technical knowledge of painters was in serious decline. The masters painter’s studio 
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e não destrutiva ou métodos invasivos e não invasivos. Os métodos ditos 

destrutivos, ou invasivos, implicam na remoção de uma pequena amostra da 

camada pictórica para posterior exame em laboratório. Por outro lado, os métodos 

não destrutivos, ou não invasivos, implicam em observação e documentação 

fotográfica sob condições especiais de iluminação e registro (opcional).  

A remoção de pequenas porções de matéria implica necessariamente em 

submetê-la a ataques químicos para determinar a presença de materiais específicos. 

Isto implica em dispor de um laboratório devidamente equipado para este fim, além 

de um especialista capaz de conduzir as análises e interpretar os resultados. Por 

outro lado, os exames “não destrutivos” envolvem, basicamente, desde a simples 

capacidade de alcance da visão humana (equipada ou não de dispositivos que 

ampliem o poder de observação, como lupas e luzes especiais), até equipamentos 

sofisticados e tecnologia especifica. Isto exige instalações desenhadas para este fim 

e técnicos treinados. 

O exame dos materiais constitutivos das obras de arte destina-se em principio 

a duas finalidades: em primeiro lugar, conhecer a tecnologia de execução e, em 

segundo lugar, determinar sua idade e autenticidade. Em ambos os casos há uma 

contribuição significativa para o estudo da História da Arte, pois implica em conhecer 

as condições em que os artistas trabalhavam bem como, classificar os bens dentro 

de um quadro cronológico. 

Para que se possa compreender de forma mais profunda a história dos bens 

que compõem nosso patrimônio artístico, faz-se necessário verificar as condições 

que propiciaram seu surgimento, a começar pelas condições de trabalho, os meios 

de que os artistas dispunham e os motivos que os impulsionavam a criar.  

O conceito atual de autoria de obras de arte teve origem no período 

romântico; anteriormente, não existia diferença nítida entre artista e artesão. O que 

se procura dizer é que as características aqui buscadas, interpretadas (com base no 

método moreliano) e que definem o caráter de “original”, emanam da concepção de 

individualidade do artista que em períodos anteriores, trabalhando em cooperação 

com outros artífices, misturava seus traços pessoais aos demais, dificultando 

identificação precisa de autoria.     .  
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3.2  MÉTODOS DE EXAME 

 

A remoção de amostras da camada pictórica é uma operação 

delicada e exige do técnico especializado, além de conhecimento teórico, prática e 

discernimento. As amostras a serem removidas devem obrigatoriamente restringir-se 

a áreas periféricas predeterminadas, porém significativas quanto às informações 

passíveis de virem a ser obtidas na análise posterior.  

          As amostras removidas são, em seguida, submetidas a reações químicas com 

ácidos e bases para identificar componentes. O fragmento da camada pictórica pode 

ser utilizado para compor um corte estratigráfico, que significa incrustar a amostra 

num bloco de resina sintética transparente em forma de um cubo ou paralelepípedo. 

Uma vez endurecida a resina, o cubo é cortado no sentido perpendicular ao estrato 

da camada pictórica para, em seguida, ser observado em um microscópio e 

submetido a análises químicas (CALVO, 1997, p.26/7).  

. 

 

Análises químicas. - Aplicação sistemática dos conhecimentos e métodos 
químicos ou físicos que a química analítica oferece, com a finalidade de 
determinar a natureza, composição, qualidades, pureza ou constituição 
elementar de uma determinada substância, quer em estado puro, mistura ou 
solução. A análise pode ser qualitativa, quando se obtém informações sobre 
os componentes da amostra, e quantitativa, quando se trata de especificar a 
quantidade relativa dos mesmos. A análise clássica se baseia em reações 
químicas de qualquer tipo. Os métodos instrumentais se baseiam no estudo 
das propriedades elétricas, térmicas, magnéticas e ópticas, embora em 
alguns casos requeiram também uma reação química, mediante os 
instrumentos adequados. As análises químicas foram os primeiros métodos 
empregados para a identificação dos materiais constitutivos das obras de 
arte, arqueologia e etnologia, mediante métodos microquímicos de 
pequenas quantidades. Este método requer a remoção de uma pequena 
quantidade de matéria, de magnitude de um miligrama ou menos. Às vezes, 
ocorrem interações específicas. A amostra é colocada em um recipiente 
adequado, e se observa a reação ao microscópio ou estereoscópico 
aplicando uma gota de reativo. Os pigmentos vêem sendo estudados por 
este método desde o início do século XIX. As análises microquímicas 
permitem análises qualitativas, por meio de provas de solubilidade, ataque 
com reativos comuns (ácidos e bases), comportamento ao calor 
(calcinação), e reativos específicos. São aplicadas a materiais inorgânicos - 
identificação de pigmentos, identificação de cargas inertes e componentes 
minerais nas preparações de pinturas e bases, materiais pétreos, cerâmica, 
sais solúveis e crostas superficiais, metais e ligas-. São aplicáveis também a 
materiais orgânicos.
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A observação da amostra sob um microscópio, além da mera identificação do 

número e natureza presumível das camadas (encolagem, base de preparação, 

camadas de tinta e camada de proteção), permite constatar as reações químicas e 

uma ampla variedade de outras possibilidades que incluem a utilização de luzes 

especiais (infravermelho e ultravioleta), medição das camadas e das partículas 

sólidas (pigmentos e cargas). Tudo isso pode vir a ser registrado em fotografia, 

utilizando uma câmera acoplada ao microscópio.  

As análises não destrutivas (não invasivas) implicam na observação direta da 

pintura, no assim chamado exame organoléptico. Estes exames podem ser feitos a 

“olho nu”, ou com auxílio de lentes de aumento. As lupas mais comuns são as “lupas 

de pala”, ou seja, um par de lentes acopladas a um suporte ajustado à cabeça do 

observador. A magnitude destas lentes pode variar entre 2x e 10x. Magnitudes 

superiores a 10x exigem um equipamento binocular acoplado a uma base estável 

cujo aumento pode variar entre 10x e 50x. O alcance de visualização em ambos os 

casos pode ser acrescido do uso de condições especiais de iluminação (luz tangente 

ou rasante, luz transmitida ou reversa, fluorescência em ultravioleta, infravermelho). 

As condições especiais de iluminação podem ser empregadas tanto para 

exames pontuais como para observar áreas especificas e, também, para observar a 

pintura integralmente (limitadas às condições técnicas). Estas condições especiais 

de iluminação oferecem um quadro amplo de possibilidades cujos efeitos específicos 

destinam-se a realçar e identificar características particulares da técnica pictórica ou 

do estado de conservação da pintura. As informações oriundas destas análises 

devem ser interpretadas por um especialista e são geralmente registradas em 

                                                                                                                                                         
de la muestra, y cuantitativo, cuando se trata de especificar la cantidad relativa de los mismos. El 
análisis clásico se basa en las reacciones químicas de cualquier tipo. Y los métodos instrumentales 
en el estudio de las propriedades elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas, aunque en algunos casos 
requieren también una reacción química, mediante los instrumentos adecuados. Los análisis químicos 
fueron los primeros empleados para la identificación de los materiales constitutivos de las obras de 
arte, arqueología y etnologia, mediante métodos microquímicos a la gota. Se requiere extraer una 
pequeña cantidad de materia, del orden de miligramos o menos. A veces, se producen interacciones 
específicas. Se coloca la muestra en un portaobjetos, y se observa la reacción con una gota del 
reactivo al microscópio óptico o estereoscópio. Los pigmentos, desde comienzos del siglo XIX, han 
sido estudiados básicamente por estos métodos. Los ensayos a la gota permiten el análisis 
cualitativo, por medio de pruebas de solubilidad, ataque con reactivos generales (ácidos y bases), 
comportamiento al calor (calcinación), y reactivos específicos. Se aplican a materiales inorgánicos- 
identificación de pigmentos, identificación de cargas inertes o componentes minerales el las 
preparaciones de pinturas y morteros, materiales pétreos y cerámicos, sales solubles y costras 
superficiales, metales y aleaciones-, y también son aplicables a materiales orgánicos. (CALVO, 1997, 
p.26/7). 
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relatórios (ficha técnica ou laudo do estado de conservação) podendo, ou não, 

serem acompanhadas de documentação gráfica, fotográfica e digital. 

Paralelamente ao texto redigido por um perito (laudo técnico ou análise do 

estado de conservação), a fotografia é, hoje, uma ferramenta imprescindível em 

todas as etapas de intervenção de conservação e restauração constituindo, por si 

só, um documento. A fotografia em condições normais de iluminação deve ser feita, 

pelo menos, em dois momentos: antes e depois da intervenção. É freqüente, porém, 

o registro fotográfico nas etapas intermediárias da intervenção quando os exames 

em condições especiais de iluminação auxiliam nas decisões. Referindo-se ao uso 

da fotografia na restauração a pesquisadora Ana Calvo salienta que:  

 

Na restauração o recurso da fotografia é importante para documentar as 
obras e os processos de degradação que sofreram. A documentação 
fotográfica das alterações, detalhes técnicos de execução, e processos de 
intervenção nos objetos, constitui um dos aspectos mais importantes que 
deve constar da “ficha técnica” que deve acompanhar todo processo de 
restauração. Em muitos casos, o momento da restauração é o único que 
permite acessar detalhes técnicos que indicam o conhecimento fundamental 
dos objetos. Existem diferentes técnicas fotográficas usadas na 
documentação, como a fotografia em preto e branco, e a fotografia em 
cores, fotografia com luz rasante ou tangente, fotografia com luz transmitida 
(ou reversa), estereofotografia para objetos tridimensionais, fotografia com 
luz polarizada, fotografia com luz monocromática de sódio, fotografia com 
infravermelho, fotografia com ultravioleta, macro e microfotografia para 
detalhes. O material fotográfico, por outro lado, por si só formará um 
patrimônio artístico e documental gráfico que deve ser conservado, e exige 
técnicas especificas, tanto de conservação preventiva como para sua 
restauração.

76
  

 

 

O estudo da pintura por meio de métodos científicos não é novidade: remonta 

ao início do século XVIII com a obra do abade Jean-Baptiste Dubos “Refléxion 

critique sur la peinture”, na qual ele destaca os méritos da análise ótica77. Entretanto, 

                                                 
76

 ... En la restauración es importante el recurso de la fotografia para documentar las obras y los 
procesos de de degradación que sufren. La documentación fotográfica de las alteraciones, detalles 
técnicos de ejecución, y procesos de intervención en las obras, constituí uno de los aspectos más 
importantes que ha de constar en los informes* que deben acompañar toda restauración. En muchos 
casos, el momento de la restauración es el único que permite acceder a detalles técnicos que aportan 
un conocimiento fundamental de los objetos. Existen diferentes técnicas fotográficas empleadas en la 
documentación, como la fotografía en blanco y negro, la fotografía en color, fotografía con luz rasante 
o tangencial*, fotografía con luz transmitida*, estereofotografía* para objetos tridimensionales, 
fotografía con luz polarizada, fotografía con luz monocromática de sodio*, fotografía infrarroja*, 
fotografía ultravioleta*, macro* y microfotografía* para detalles.// El material fotográfico, por otro lado, 
en si mismo forma parte de un patrimonio artístico y documental gráfico* que se debe conservar, y 
exige unas medidas específicas, tanto de conservación preventiva, como para su restauración. 
(CALVO, Ana pág.101). 
77

 HOURS, 1980, p. 47. 
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as contribuições mais significativas que dariam definitivamente inicio à fase científica 

da conservação foram as seguintes; a publicação em 1895 dos resultados das 

experiências com radiografias que Roentgen fez de uma prancha de madeira 

pintada com tinta à base de chumbo. Logo depois, em 1896, seu amigo Toepler 

radiografou a caixa de tintas de um pintor destacando que o grau de absorção 

variava em cada bloco de tinta. Então, já em 1896, as pinturas eram radiografadas 

com objetivo de detectar alterações posteriores, não por cientistas, mas por 

médicos.78  

 

 

3.3  A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA EXAME DE PINTURA 

 

Ao abordar a fotografia como ferramenta para o exame de pinturas neste 

trabalho, excluímos propositadamente todas as questões relativas à reprodução 

exata das cores, saturação e comparações com o sistema analógico, tanto por uma 

questão de espaço, como para não nos desviar da finalidade principal de abordar a 

fotografia no texto. Justificamos tal omissão pelo fato de que a „fotografia‟, ou 

imagem, que nos interessa deve, antes de tudo, satisfazer as necessidades de 

comunicar ocorrências especificamente relacionadas com a conservação. Isto pode 

ser interpretado como „erro‟ para o leigo.   

 

 

3. 3. 1  Luz Monocromática 

 

A luz monocromática, usualmente luz amarela de sódio, permite examinar os 

objetos com maior nitidez. O princípio de funcionamento da lâmpada de sódio se 

baseia na excitação do vapor de sódio a 589nm no campo da radiação visível, 

permitindo a observação de detalhes importantes numa ampla variedade de cinzas. 

A fotografia revela detalhes imperceptíveis das áreas de sombra por causa da 

impressão da radiação de sódio em infravermelho a 819nm. Assim, são obtidos 

                                                 
78

 BRIDGMAN, 1974, p. 78. 
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detalhes importantes de objetos metálicos gravados e também detalhes da técnica 

pictórica, empastes, utilização de espátula, espessura e densidade.79  

   

3. 3. 2  Luz Normal  

 

O tipo mais elementar de fotografia que se pode fazer de uma pintura é com 

LUZ NORMAL (Figura 12), isto é, colocando a pintura na posição vertical com duas 

fontes de luz laterais em ângulo aproximado de 45o com a câmera fotográfica 

colocada perpendicularmente em relação ao centro da obra.  

Este tipo de iluminação fornece uma imagem plana da superfície pictórica, 

pois a iluminação bi-lateral elimina praticamente todas as sombras e os efeitos de 

textura.  

 

 

FIGURA 12 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. (s/data). Acervo EMBAP. Registro com 
LUZ NORMAL. Fotografia: HANKE, A. S. 

 

                                                 
79 “Fotografía con luz monocromática de sodio. – La luz monocromática, habitualmente luz amarilla 

de sodio, permite estudiar los objetos con mayor nitidez. El fundamento de la lámpara de sodio se 
basea en la excitación del vapor de sodio a 589nm. En el campo de las radiaciones visibles, 
permitiendo una apreciación importante de detalles en una rica gama de grises. La fotografía revela 
detalles imperceptibles en las zonas de sombra debido a la impresión de la radiación del sodio en el 
IR a 819nm. Se obtienen detalles importantes en objetos metálicos grabados y denota también la 
técnica pictórica, empastes, empleo de espátula, pastosidad”. (CALVO, 1997, p.102). 
 
 



46 
 

 

3. 3. 3  Luz Tangente ou Rasante 

 

Este tipo de exame realça a textura da pincelada do artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 13 - LANGE DE MORRETES. A Natureza. (s/data). Registro com LUZ RASANTE.   

Acervo EMBAP. Fotografia: HANKE, A. S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

      

.   
 
 
 

 
 
 

FIGURA 14 - LANGE DE MORRETES. Paisagem européia. (1920).  Registro com LUZ RASANTE. 
Acervo particular. Fotografia: HANKE, A. S. 
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           O procedimento para realização de um registro fotográfico sob 

iluminação rasante LUZ TANGENTE OU RASANTE (Figuras 13 e 14) obedece às 

mesmas regras da fotografia com luz normal, exceto pelo detalhe de utilizar apenas 

uma fonte de iluminação colocada num ângulo que varia entre 45o e 15o, 

aproximadamente.  

Este tipo de iluminação realça o relevo da superfície da pintura, revelando 

ondulações do suporte, textura da tela e topografia da camada pictórica. Utilizando 

algum dispositivo ótico de aproximação, é possível observar materiais aderidos à 

camada pictórica, como poeira, partículas sólidas, excrementos de insetos e 

punções. 

 

 

3. 3. 4  Luz Reversa ou Transmitida 

 

O procedimento para realização de um registro fotográfico com iluminação 

REVERSA OU TRANSMITIDA (Figura 15) exige um ambiente escuro, com a fonte 

de luz colocada atrás da pintura. A posição da câmera deve ser central e 

perpendicular em relação ao plano da pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. (s/data). Registro com LUZ REVERSA.   
Acervo EMBAP. Fotografia: HANKE, A. S. 

Com este tipo de iluminação é possível observar a espessura das camadas 

que compõem a pintura, se é homogênea ou se possui áreas de reserva. Este tipo 
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de iluminação realça defeitos da camada pictórica como craquelês e perdas. No 

caso de craquelê, a luz transmitida permite observar a espessura e a profundidade 

em que ocorrem.                     

A luz reversa é bastante útil também para observar a fatura do artista ou sua 

caligrafia pictórica, desde que a espessura da camada pictórica seja permeável à luz 

colocada atrás da pintura. 

 

 

 

3. 3. 5  Fluorescência em Ultravioleta 

 

O exame e registro fotográfico da FLUORESCÊNCIA ULTRAVIOLETA 

(Figura 16) exigem um ambiente totalmente escuro, cuja iluminação seja uma única 

fonte de emissão de radiação Ultravioleta (lâmpada de Wood) ou “luz negra”. Há 

duas possibilidades de exame e registro com Ultravioleta: 

 
 
Fotografia de fluorescência em Ultravioleta (UV). - Trata-se de uma técnica 
de exame mediante a fotografia da fluorescência visível dos objetos 
expostos a radiações UV. A fotografia é obtida expondo o objeto à 
iluminação de uma lâmpada de Wood em ambiente escuro, e colocando um 
filtro na frente da objetiva da câmera que deixa passar apenas os raios 
visíveis e os UV. Este tipo de exame permite determinar o estado da 
superfície, vernizes, repinturas, acréscimos, devido a diferenças de 
fluorescência dos materiais, assim como reconhecer alguns pigmentos, 
serve também como auxiliar durante os processos de limpeza de obras de 
arte.

80
 

“Fotografia do reflexo em Ultravioleta (UV). – o exame fotográfico se realiza 
com lâmpada de Wood em ambiente escuro, porém colocando um filtro na 
objetiva da câmera que deixa passar unicamente os raios UV e não os 
visíveis. Serve para fornecer informações sobre a camada pictórica, 
fundamentalmente sobre o verniz, para detectar sujidade superficial e 
ataques por fungos”.

81 
 

                                                 
80

 “Fotografía de fluorescencia en el ultravioleta (UV).- Se trata de una técnica de examen mediante a 
fotografía da fluorescencia visible dos objetos expuestos a radiaciones UV (V. rayos UV). La 
fotografía se obtiene exponiendo el objeto a la iluminación de una lámpara de Wood* en cámara 
oscura, y colocando un filtro a la câmera que deja pasar únicamente los rayos visibles y no los UV. 
Permite determinar el estado de la superficie, barnices, repintes, adiciones, debido a la diferente 
fluorescencia de los materiales, así como el reconocimiento de algunos pigmentos, y sirve de ayuda 
en los procesos de limpieza”. (CALVO, 1997, p. 102/3). 
81

 “Fotografía de reflexión en el ultravioleta (UV).- El examen fotográfico se realiza con lámpara de 
Wood en sala oscura, pero colocando en el objetivo de la cámara un filtro que deja pasar únicamente 
los rayos UV y no los visibles. Sirve para darnos datos sobre el estado de la superficie, 
fundamentalmente el barniz, para detectar la suciedad superficial y ataque de hongos.” (CALVO, 
1997, p.103). 
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FIGURA 16 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. (s/data). Registro com LUZ FLUORESCENTE 

ULTRAVIOLETA UV. Acervo EMBAP Fotografia: HANKE, A. S. 

 
 
 

Este tipo de exame é bastante útil para observar características superficiais 

nas obras de arte, particularmente a existência (ou ausência) de camada de verniz, 

sua espessura, distribuição sobre a superfície da pintura e método de aplicação. 

Além disso, pode revelar a presença de alterações posteriores como vernizes novos, 

repinturas e retoques, dando uma idéia sobre a antiguidade destas intervenções. 

 

Os exames com Ultravioleta mostram-se extremamente úteis nas 

investigações sobre autenticidade, visto que, além de permitir diferenciar materiais 

novos dos antigos, permite diferenciar também alguns tipos de pigmentos. 

 

 

3.4  FINALIDADES DOS EXAMES 

 

O momento da intervenção de conservação ou restauro é um momento raro 

em que o profissional tem contato íntimo com a obra de arte, podendo observá-la de 

um modo privilegiado, dispondo de informações que de modo corriqueiro não são 
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possíveis de serem obtidas. O conhecimento básico das técnicas de investigação 

conjugado com o auxílio de equipamentos especiais, como: luzes, lupas, 

microscópio, etc., abre um leque de ferramentas com as quais é possível se 

aprofundar nas infinitas possibilidades da criação artística através de suas técnicas 

de execução. 

Ao examinar a pintura A Natureza sob o ponto de vista metodológico da 

conservação/restauração é possível deduzir as condições de trabalho sob as quais o 

artista produziu suas pinturas, tecer conjecturas sobre os meios de que dispunha e 

seus recursos materiais. De posse destas informações é possível, também, elaborar 

um documento sobre o estado de conservação e auxiliar em questões como 

datação, autenticidade e fase em que o artista se encontrava naquele momento. 

Todas as informações colhidas previamente, na fase de exame da obra de 

arte, têm como finalidade principal conhecer a obra de arte nos aspectos material e 

não-material, para, em seguida, elaborar a proposta de intervenções de conservação 

e restauração que será executada. Quando levadas a efeito, as intervenções devem 

estar de acordo com os critérios da teoria da conservação e restauração, pois sem 

conhecimento teórico e ciência sobre o conteúdo da obra, como matéria e imagem, 

toda intervenção, apesar das mais avançadas técnicas e materiais disponíveis, pode 

estar sujeita a equívocos. Conforme Calvo:  

 

 

A teoria da restauração, iniciada por Brandi, é um dos pilares sobre os quais 
se sustentam os critérios de intervenção na atualidade, fundamentada no 
reconhecimento da obra de arte em seus dois aspectos, estético e histórico, 
e no restabelecimento da unidade potencial, sem falsificação artística ou 
histórica, e sem apagar os traços do envelhecimento.

82
  

 

 

O exame da obra implica diretamente no conhecimento da tecnologia de 

construção do objeto, sua estrutura material e, consequentemente no 

comportamento físico e químico de seus elementos constitutivos. Isto permite ao 

                                                 
82

 “La teoría de la restauración, iniciada por Brandi, es uno de los pilares en los que se basean los 
critérios de intervención en la actualidad, funamentada en el reconocimiento de las obras en sus dos 
aspectos, estético e histórico, y en el restablecimiento de la unidad potencial, sin falsificación artistica 
o histórica, y sin borrar la huella del tiempo. (CALVO, 1997, p.68). 
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conservador/restaurador, compor um quadro geral sobre as causas potenciais de 

degradação, limites de intervenção e necessidades quanto à conservação futura.83  

           

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
83

 Ibid., p.69. 



52 
 

3.6  APLICAÇÕES DOS EXAMES 

 

 

 Consoante com os métodos de investigação a partir da fotografia, com uso 

dos efeitos de luz, esboçados no item anterior, partimos, agora, para os exames da 

pintura A Natureza (figura 17). Para este fim, selecionamos quatro detalhes 

importantes da obra. Para comparação e estudo, fez-se a sobreposição de 

fotografias, destacando através de efeitos de iluminação o interesse em particular 

desejado.   

  

 

   

1

2

3

4

 

FIGURA 17 – LANGE DEMORRETES. A Natureza – Em destaque as secções de estudo. 
Fotografia: HANKE, A. S. 

 
 

O primeiro recorte 1 (Figura 17) destaca um dos elementos simbólicos da 

composição, considerado equivocadamente como um acréscimo posterior ou 

intervenção. O exame com luz tangente evidencia o relevo da pincelada de Lange 

de Morretes. O exame com luz ultravioleta U.V. revela que a tinta utilizada neste 

detalhe apresenta a mesma fluorescência da camada original de tinta. Em outras 

palavras, é tão antiga quanto apintura original [acréscimos posteriores normalmente 

aparecem mais escuros].  
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2

1

3

 

FIGURA 18 – LANGE DE MORRETES.  A Natureza.1. Detalhe com luz tangente.  
Fotografia: HANKE, A. S, 

 

  
(a) Detalhe com luz Normal (b) Detalhe com luz Tangente

2

 

             FIGURA 19 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. Detalhe 2 a. Iluminação Normal, 
                                    Detalhe 2 b. Luz Tangente. Fotografia: HANKE, A. S, 
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(c) Detalhe com luz Reversa (d) Detalhe com  UV

2

 

FIGURA 20 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. Detalhe 2 c. Luz Reversa, 
Detalhe 2 d. Luz ultravioleta. Fotografia: HANKE, A. S, 

 

O detalhe 2 (Figura 20) é apresentado em quatro situações diferentes quanto 

à iluminação: a. Luz Normal; b. Luz Tangente; c. Luz Reversa e d. Luz U.V.  

 

   

4

3

(e) Detalhe com luz Reversa

 

FIGURA 21 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. 3. Destaque com luz Transmitida 
ou Reversa. Fotografia: HANKE A. S. 
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O detalhe 3 (Figura 21) mostra a sobreposição de duas imagens: a de fundo, 

feita com iluminação Normal e a sobreposta, feita com Luz Reversa ou Transmitida. 

 

    

4

 

FIGURA 22 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. 4 a. Sobreposição de duas fotografias feitas com 
Luz Tangente. No detalhe o ângulo foi diminuído. Fotografia: HANKE, A. S. 

 

    

4

 

FIGURA 23 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. 4 a. Fluorescência em U.V. 
Fotografia: HANKE, A. S. 
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O exame e interpretação das imagens apresentadas neste item auxiliam a 

estudar mais detalhadamente a técnica de trabalho e o estado de conservação de A 

Natureza. As fotografias feitas com Luz Tangente (Detalhes 1, 2b, 4a) revelam que 

Lange de Morretes aplicava suas tintas em empastes, deixando as marcas das 

cerdas do pincel, especialmente nas pinceladas de acabamento quando realçava as 

luzes e brilhos. 

 As fotografias feitas com Luz Transmitida ou Reversa destacam as áreas de 

reserva [onde não há tinta ou ela foi aplicadas muito diluída] (Detalhes 2c, 3). Com 

este tipo de iluminação, é possível deduzir que em A Natureza, Lange de Morretes 

trabalhou, inicialmente, os meios tons e, na medida em que a pintura progredia, 

foram acrescentadas as luzes e sombras. É possível perceber, ainda com a luz 

reversa, pequenas lacunas [áreas em que a camada de tinta desprendeu e caiu, 

perdendo-se]. 

A fluorescência em ultravioleta U. V. de A Natureza permite constatar 

algumas intervenções posteriores como áreas de contraste acentuado mais escuras, 

acrescentadas na tentativa de compensar perdas da camada pictórica. 

Os exames apresentados neste item e definidos no início do capítulo três 

serão úteis no capÍtulo 4, no momento que apresentarmos um estudo mais 

detalhado da técnica pictórica de Lange de Morretes.    
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4 ESTUDO DA TÉCNICA PICTÓRICA DE LANGE DE MORRETES E 
ANÁLISE ESTÉTICA PARA AUTENTICAÇÃO DE A NATUREZA 

 

Neste quarto e último capítulo apresentamos um “breve” estudo da técnica 

pictórica e da poética de Lange de Morretes com vistas à comprovação da autoria da 

pintura A Natureza (Figura 1). 

Na introdução, procuramos esboçar um retrospecto explicando as origens desta 

investigação tendo  a obra A Natureza como ponto de partida destacando sua 

importância como bem cultural. Procuramos assim, realçar sua importância como 

patrimônio histórico e artístico para Historia da Arte do Paraná e do Brasil, situando-a 

no contexto histórico regional. 

De posse do método esboçado no capítulo 1, das informações que estão no 

capítulo 2, além da metodologia descrita e já utilizada no capítulo 3, partimos para o 

exercício de autenticação da pintura A Natureza como sendo efetivamente da autoria 

de Lange de Morretes. Para isso, a nossa estratégia é estabelecer comparações, 

consoante os princípios esboçados no capítulo três, conjugando o método morelliano 

com a metodologia indicada por Appelbaum em Conservation Treatment Methodology 

(Metodologia para intervenções de conservação). Usamos como referência para 

comparação, outras pinturas de Lange de Morretes comprovadamente autênticas.84 

A primeira seção deste último capítulo, trata do estudo da técnica pictórica de 

Lange de Morretes. Para este fim, utilizamos como método, analogias entre as 

características pictóricas de Lange de Morretes e referências bibliográficas sobre a 

técnica de pintores da mesma época. 

A segunda seção apresenta uma análise estética da pintura A Natureza 1. Para 

este objetivo, nos inspiramos em Erwin Panofsky em sua obra Significado nas artes 

visuais e procedemos com uma análise comparativa. 

                                                           
84

 O critério adotado segundo o qual a pintura será considerada como autêntica, para o exercício de 
comparação, é de que apresente pelo menos um dos seguintes requisitos: apresentar assinatura ou 
inscrição, constar em catálogos de exposições (coletivas ou individuais em instituições reconhecidas) ou 
citação em bibliografia de referência.  
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A terceira seção apresenta uma síntese da comparação entre as características 

em comum das pinturas estudadas, que permite inferir através do método de 

comparação o maior grau de similaridade entre elas. O que induz a crer que tenham 

sido feitas pela mesma mão e sejam originais.85     

 

 

4.1   A TÉCNICA PICTÓRICA DE LANGE DE MORRETES 

 

             Ao regressar da Alemanha em 1920, com a esposa e duas filhas, Lange de 

Morretes trouxe na bagagem provavelmente algo em torno de cinqüenta telas (talvez 

mais) que constam do levantamento feito por Salturi (Tabela 1 - Linha do tempo, p. 

31).86 Trouxe também algumas “novidades” técnicas, que incorporou prontamente à 

temática brasileira (especialmente ao paranismo), que se traduziram no uso das cores 

e manipulação da tinta. No capitulo de seu livro em que trata dos discípulos de Alfredo 

Andersen, Adalice Araujo classifica-o como um realista de tendência impressionista e 

destaca o fato de que, segundo alguns, teria sido ele o pioneiro no uso da espátula na 

pintura paranaense.87  

                    Analisando a tabela elaborada por Salturi em sua dissertação, que 

apresenta uma listagem das obras de Lange de Morretes no período entre 1905 e 1953 

é possível deduzir que Lange de Morretes trabalhou preferencialmente em óleo sobre 

tela (Tabela 1 – Linha do tempo, p. 31).88 

            Entre 1910 e 1920 Lange de Morretes pinta principalmente paisagens 

(demonstrando sua preferência pelo tema) além de figuras humanas, naturezas mortas 

e um retrato; são 28 paisagens e 14 dos demais temas.89 O envolvimento imediato de 

                                                           
85

 Original. - Obra própria de um autor em contraposição à copia, que é a repetição do original por outra 
mão. Caso a cópia tenha sido feita pelo mesmo autor chama-se réplica. O original em gravura é o 
desenho que tenha servido de modelo para gravar a matriz. (CALVO, 1997, p. 160) 
86

 SALTURI, 2007, p. 216/20. 
87

 ARAUJO, 2006, p. 51. 
88

 SALTURI, 2007, p.216/20. 
89

 Ibid., p. 216/17. 
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Lange de Morretes com a temática paranista logo que regressa da Europa, pode ser 

depreendido pela mudança súbita nos títulos dos trabalhos produzidos em 1920 e 

1921; nas telas produzidas até 1920 figuram principalmente paisagens tipicamente 

européias: Floresta Negra, Floresta da Baviera e Alpes Alemães; já o titulo de uma de 

suas pinturas datada de 1921, já no Brasil, é simplesmente Pinheiros.90 A década de 20 

é, particularmente, marcada pela produção intensa de pinturas, sendo o período entre 

26 e 28 considerado sua melhor fase.91 

             As pinturas realizadas durante a segunda metade da década de 20 

demonstram alguma liberdade na fatura. Por outro lado, a cor obedece a uma regra 

quase metódica de oposição entre cores primarias e cores complementares (Figura 

39), tendência que absorveu na Europa e que pode ser observada já nas pinturas do 

período em que esteve na Alemanha como, por exemplo (Figura 24).  

 

                    

FIGURA 24 – LANGE DE MORRETES (1892-1954). Paisagem Européia, 1920, [óleo s/tela], 
0,58 x 0,50 cm. Coleção Particular. Fotografia: HANKE, A. S. 

                                                           
90

 Ibid., p. 217. 
91

 ARAUJO, 2006, p. 51. [Este período pode ser seguramente estendido até o 1930 uma vez que a 
ausência de datas e até mesmo de assinaturas em muitos de seus trabalhos impossibilita datá-los com 
precisão]. 
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             As pinturas examinadas para elaboração desta dissertação apresentam 

indícios de que Lange de Morretes era criterioso do ponto de vista teórico e prático em 

seu trabalho. A escolha dos materiais foi a seguinte: preparação dos suportes e técnica 

pictórica. Prova disso é que suas pinturas, de modo geral, estão em bom estado de 

conservação. 

             As telas de Lange de Morretes eram geralmente confeccionadas de tecido de 

fibra natural, provavelmente linho e algodão, estirado em chassi de madeira. Ele optava 

por chassi ajustável, com formato retangular muito próximo das medidas convencionais 

para paisagem, dotados de chanfro e cunhas nos cantos. No entanto, as medidas de 

suas telas não se encaixam perfeitamente nos padrões convencionados. Podemos 

deduzir, portanto, que eram confeccionadas artesanalmente pelo próprio Lange  de 

Morretes ou sob encomenda. 

             O tecido era estirado no chassi de madeira e preso nas bordas dos montantes, 

com tachinhas metálicas para depois receber uma demão de cola de cartilagem e, em 

seguida, a base de preparação. A cola utilizada para selagem do tecido era geralmente 

cola de origem animal, conhecida comumente como cola de boi ou cola de marceneiro. 

Esta mesma cola servia para fazer a base de preparação que fornecia o fundo claro 

para execução da pintura. 

        

FIGURA 25, 26 e 27 – Detalhe do verso das pinturas: Paisagem européia, A Natureza 
e A Natureza 1. 
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             As figuras 25, 26 e 27 apresentam um detalhe do verso de três pinturas de 

Lange. Da esquerda para direita: Paisagem européia; A Natureza 1 e A Natureza, 

respectivamente. Nestes detalhes, observam-se indícios de que Lange de Morretes 

pintou estas três obras sobre telas preparadas artesanalmente. Estes indícios são: a 

ausência de base de preparação nas bordas, resquícios de base de preparação no 

verso do tecido e fixação com tachinhas em espaços irregulares. A receita para 

preparação que Lange de Morretes utilizava foi provavelmente aprendida por ele na 

Alemanha e difundida através de seus discípulos, entre eles Arthur Nisio (1923-1974), 

passando de geração em geração sofrendo eventualmente algumas substituições ou 

ajustes de acordo com a disponibilidade de material e gosto do artista. (ANEXO 9). 

Trata-se, na realidade, de uma entre as inúmeras variações de receitas tradicionais que 

constam nos manuais de técnicas de pinturas, como, por exemplo, o livro Materiais 

para pintura, publicado pela primeira vez na Alemanha em 1921.92      

Para A Natureza, Lange de Morretes utilizou uma tela no formato retangular com 

medidas próximas do padrão “para paisagem” medindo 144 cm por 228 cm. As 

medidas não correspondem exatamente ao padrão, porque a pintura está dobrada em 

um centímetro e meio sobre o chassi nas laterais, indício de que o chassi atual não é 

original ou, teve suas dimensões reduzidas. O suporte é em tafetá de linho, 

provavelmente, com trama regular grossa e não muito apertada (23 fios de trama por 

23 fios de urdidura, aproximadamente) (figura 28), pois deixou passar parte da base de 

preparação que é visível pelo verso (figuras 25, 26 e 27).  

Sobre a base de preparação, Lange de Morretes executava o desenho de 

esboço prévio para pintura. No caso de A Natureza, há indícios de que ele tenha feito 

um desenho a carvão e depois retirado o excesso para que este não interferisse 

misturando-se às tintas. Estes traços leves são visíveis no exame feito com luz reversa 

(figura 29). 

                                                           
92

 Título original: Malmaterial und seine Verwendung im Bilde,  atualmente na 21
a
 Edição. 
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             FIGURA 28 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. Detalhe: área pintada dobrada sob o chassi. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                     

                     
 
                
 
 
 
 
 
 
              
FIGURA 29 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. Detalhe com LUZ TRANSMITIDA. Os desenhos em 

preto e branco são de autoria de Lange de Morretes e servem para exemplificar a caligrafia pictórica. 
     

 Lange de Morretes geralmente pintava primeiramente o fundo e avançava 

gradualmente para os elementos do primeiro plano, segundo o princípio da perspectiva 

aérea, isto é: cores quentes em primeiro plano e cores frias no fundo.  

Detalhe com luz transmitida

Esboços 
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Estabelecido o croqui de A Natureza, Lange de Morretes aplicou suas tintas 

diretamente sobre a tela em graus variados de diluição; no início mais diluído, no final 

mais espessa, com pincelada largas e grossas, e em gestos curtos e rápidos. Isto 

permitiu que construísse gradativamente o modelado das formas e volumes (figura 30).  

São raros os indícios de pré-pinturas ou pentimenti93 nas pinturas examinadas, o 

que permite deduzir que Lange de Morretes pintava alla prima94, alternando o uso do 

pincel e da espátula; às vezes, a marca de um dos instrumentos é bem nítida. No 

entanto, em outras ocasiões, é difícil distinguir claramente um do outro. Tanto os traços 

do desenho quanto as pinceladas de Lange de Morretes apresentam o mesmo gesto 

gráfico. Os exames com luz reversa e transmitida, evidenciam as massas de tintas 

empastadas deixando, no entanto, algumas áreas de reserva (figura 29 e 30).95                                

                               

                   FIGURA 30 – LANGE DE MORRETES A Natureza. Detalhe com LUZ Tangente. 

                                                           
93

 Arrependimento. - (pentimenti). Modificação na obra, realizada pelo próprio autor durante a execução 

da mesma. Muitas vezes identificável com auxílio de reflectografia IV, ou com Raios X, por causa da 
polimerização da tinta. (CALVO, 1997, p. 29/30) 
94

 “(...) na pintura alla prima o pintor tenta alcançar seu objetivo da maneira mais direta possível. Isto 
significa que todo tipo de pré-pintura é evitada propositadamente e que a tinta é misturada corretamente 
na paleta e então aplicada, se possível já na cor definitiva, sobre a tela onde pode vir a ser misturada 
com as tintas aplicadas anteriormente. (...)”. (WHELTE, Kurt, p. 501). 
“(...) O termo pintura alla prima, que é atualmente usado em conexão com diversas técnicas de pintura, é 
original da pintura a óleo, e hoje este tipo de técnica é predominante no óleo. Esta é a única técnica que 
conduz rápida e diretamente ao resultado desejado seja na execução de uma paisagem, retrato, nu, ou 
um animal quando o motivo deve ser esboçado rapidamente ou registrado de modo abstrato, e também 
quando o artista deseja expressar seus sentimentos em cores em virtude de seu valor expressivo 
independentemente da forma. (...)”. (WHELTE, Kurt, p.523/4). 
95

 Reserva são áreas sem cobertura de tintas deixadas de propósito (ou não) pelo próprio pintor. 
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            O pintor dedicava muita atenção à representação das luzes e sombras, optando 

variavelmente em tingir a luz com cores como amarelo, laranja e vermelho. Geralmente 

usadas quase puras, em outras ocasiões (como na representação da figura humana) 

misturadas com muito branco. O efeito de luzes e sombras era realçado utilizando o 

jogo de oposição entre cores primárias e complementares que pode ser observado 

particularmente nas pinturas apresentadas nesta dissertação. Em oposição, Lange de 

Morretes lançava nas sombras cores complementares, a saber: violeta, azul e verde, e 

nos meios tons as misturas entre primária e complementar obtendo desta maneira 

cinzas levemente coloridos. 

          Lange de Morretes trabalhava com mais ou menos uma dúzia de cores variadas: 

amarelo, laranja, vermelho, carmim, violeta, azul, verde e ocre dourado que interferia 

nos tons mais quentes. Curiosamente, sua paleta é pobre em cores terra e preto, 

herança provável da paleta impressionista. No entanto, Lange de Morretes rebaixava a 

luminosidade das cores misturando-as com seus complementares ou com quantidades 

mínimas de preto, eliminando deste modo, quase por completo, a necessidade de 

utilizar cores de terras.   

          A paleta de Lange de Morretes em A Natureza compreendia além do branco e 

preto, provavelmente, doze ou treze cores básicas: amarelo de cromo ou cádmio, 

laranja de cromo, amarelo ocre, vermelho de cromo, vermelho indiano, alizarin, violeta 

de cobalto, veridian, verde de cromo, azul de cobalto, azul ultramar e preto de marfim. 

Segundo Anthea Callen no livro Techniques of the Impressionists (Técnicas dos 

Impressionistas), a paleta dos pintores da segunda metade do século XIX e primeira 

metade do século XX tinha poucas variações, provavelmente, por causa da produção 

industrial da tintas. (FIGURAS, 31, 32, 33 e 34, 35, 36)96 

A industrialização de materiais para pintura artística, particularmente as tintas, 

remonta ao fim do século XIX e inicio do XX, sendo que as marcas de tintas a óleo para 

                                                           
96

 Estabelecemos a paleta de Lange por analogia com seus contemporâneos, pois, para afirmar 
categoricamente a natureza dos pigmentos de suas tintas é necessária a realização de exames de 
laboratório que implicam na remoção de amostras.  
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artistas, mais antigas do Brasil são a Hering e a Águia.97 A qualidade das tintas 

produzidas no Brasil, de modo geral, deixa a desejar em vários quesitos, que se 

estendem desde a qualidade intrínseca da matéria prima, até questões relacionadas à 

toxicidade e rotulagem corretas das tintas. Não obstante, algumas fábricas mantêm-se 

ativas desde o inicio do século XX, porém apresentaram oscilações quanto à qualidade 

e padrão de produção. Outras, como por exemplo, a Rex e a Altair apesar de 

apresentarem qualidade razoável, simplesmente encerraram sua produção (figuras 34 

e 36). A questão da qualidade das tintas brasileiras para artistas permanece em aberto 

sendo raros os trabalhos de pesquisa na área, exceto pelo estudo publicado em 1985 

Materiais de Arte no Brasil: análise das tintas a óleo que apresenta uma análise 

comparativa entre as tintas nacionais e as importadas.98 

 

 

 

                    

FIGURAS 31, 32 e 33 – Tintas industrializadas brasileiras 

 

                                                           
97

 A produção industrial de tintas a óleo para artistas no Brasil iniciou entre o final do século XIX e inicio 
do XX. As primeiras marcas foram Hering e Águia em 1886 e 1927, respectivamente. Fontes: 
http://jbtintas.com/tintas-no-brasil.html http://www.tintasaguia.com/tintas-aguia/linha-tempo/ 
98

 FUNARTE, 1985, p.13-59. 
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FIGURAS 34, 35 e 36 – Tintas industrializadas brasileiras        

    

O fato de Lange de Morretes vir de uma família de posses, indica que ele pode 

ter trabalhado com tintas de boa qualidade, provavelmente importadas da Europa ou 

Estados Unidos. Até a segunda metade do século XX, a importação de materiais 

artísticos era normal, apesar das oscilações sazonais do câmbio.  
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4.2  ANÁLISE DESCRITIVA DA PINTURA A NATUREZA  

 

A pintura A Natureza é uma interpretação livre a partir da fusão de dois temas 

consagrados na pintura: figura humana e paisagem. Mais especificamente, a figura de 

uma mulher nua inserida numa paisagem. Lange de Morretes fundiu os dois temas 

numa alegoria aberta a várias interpretações, mas que tem como fundo as belezas 

naturais do Estado do Paraná, incluindo entre estas belezas, a sua gente, representada 

na figura da mulher. 

Lange de Morretes compôs A Natureza de acordo com as regras acadêmicas da 

composição pictórica e representou, em primeiro plano, um nu feminino frontal cuja 

gestualidade faz lembrar diversas pinturas inspiradas na mitologia. A modelo 

representada por Lange de Morretes está deitada alinhada à linha do horizonte ao 

fundo, que é formada pela confluência de céu, mar e terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 37 – Esquema geométrico da composição. 

A composição pode ser dividida em três partes sendo dois terços para a 

representação do céu e um terço para representação da mulher e dos elementos da 

Esquema geométrico da composição

MORRETES, Lange de., atrib. (1892-1954). A Natureza (1927/30). 

[óleo s. tela}. 144x228 cm. Acervo EMBAP/Curitiba. Fotografia: HANKE, A.S.
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paisagem. Da esquerda para direita, em primeiro plano, um pinheiro à frente de uma 

queda d’água (talvez uma alusão às cataratas do Iguaçú) e, ao fundo uma cadeia de 

montanhas (talvez uma alusão a Serra do Mar). Seguindo para a direita, a linha do 

horizonte é interrompida pela silhueta da mulher que está em primeiro plano, até uma 

formação rochosa à direita onde figura uma palmeira solitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

FIGURA 38 – Esquema geométrico da composição. 
 

As linhas predominantes na composição são sucessões de horizontais e 

verticais, perturbadas apenas pelas diagonais sugeridas pelo prolongamento das 

pernas e braços da modelo e pelas nuvens ao fundo (Figura 38). Observando da 

esquerda para a direita, as pernas da mulher estão cruzadas com os joelhos e coxas 

paralelos. A pelve está representada de modo frontal, projetando o púbis e o ventre 

para frente, ocupando o centro geométrico do quadro. A partir da cintura, ocorre uma 

leve torção em espiral onde o tórax aparece na diagonal com os seios alinhados 

verticalmente. A torção é acentuada ainda mais, pelo movimento dos ombros, pescoço 

MORRETES, Lange de., atrib. (1892-1954). A Natureza (1927/30). 

[óleo s. tela}. 144x228 cm. Acervo EMBAP/Curitiba. Fotografia: HANKE, A.S.

Linhas da composição



69 

 

e cabeça, cuja posição quase esconde o perfil do rosto, mas deixa claro que seu olhar 

se dirige para o fundo, talvez para observar duas borboletas amarelas.  

 

4.3   ANÁLISES DA PALETA DE A NATUREZA  

 

A paleta de cores usada por Lange de Morretes em A Natureza é rica em 

variações de verdes e azuis predominantes na representação do céu, na vegetação e 

nas sombras em primeiro plano. A tendência para as cores frias é interrompida pelo 

uso variado de laranja, rosa e carmim, misturados com bastante branco presentes nas 

nuvens, na queda d’água e, principalmente, na figura da mulher.  

 

 

  FIGURA 39 – Esquema de cores complementares quentes e frias.
99

 

 

O jogo de cores complementares quentes e frias, exemplificado pelo circulo 

cromático (Figura 39), teoriza o jogo de oposições adotado por Lange de Morretes em 

suas pinturas. Este sistema amplamente usado em quase todas as pinturas de Lange 

                                                           
99

 SOVEK, Charles. Oil Painting: develop your natural ability. New Jersey: North Light Books, 1990. p. 39. 
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de Morretes é particularmente acentuado nos detalhes, desde a direita: na cachoeira, 

nos galhos e tronco do pinheiro, na formação de rochas à esquerda e na sucessão de 

planos horizontais (Figura 40). Este sistema de cores complementares também é 

encontrado na representação da anatomia da modelo que, somado ao tratamento 

pictórico (pinceladas), realça os volumes e o modelado do corpo feminino (Figura 40). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   FIGURA 40 – Esquema de oposição entre de cores primárias e complementares. 

 

4.4   EXERCÍCIOS DE INTERPRETAÇÃO TEMÁTICA DE A NATUREZA 

  

A pose assumida pela modelo pode ter sido inspirada em gravuras e pinturas 

que Lange de Morretes provavelmente viu em museus ou em reproduções. A nudez da 

figura humana, especialmente a mulher, ambientada numa paisagem ou cena 

doméstica, rendeu grandes pinturas e pode ser interpretada numa sequência em que 

as figuras representadas, gradativamente perdem suas referências na mitologia e 

passam a parecer reais. O mesmo sucede com os elementos secundários das 

Análise da paleta utilizada por Lange de Morretes

MORRETES, Lange de., atrib. (1892 -1954). A Natureza (1927/30). 

[óleo s. tela}. 144x228 cm. Acervo EMBAP/Curitiba. Fotografia: HANKE, A.S.
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composições; os anjos e estatuária clássica cedem lugar a pessoas verdadeiras em 

seu dia-a-dia.      

Em A Natureza Lange de Morretes joga com a capacidade de interpretação do 

observador que pode vê-la de varias maneiras. Vamos explorar brevemente três 

possibilidades: 4. 4. 1 A Natureza como uma citação tendo como referências quadros 

célebres; 4. 4. 2 A Natureza como uma alegoria com referência nos símbolos regionais; 

ou ainda: 4. 4. 3 A Natureza como uma interpretação do tema do “amor proibido” 

inspirado em “lenda de criação das cataratas do Iguaçu”.  

 

4. 4. 1  A Natureza como citação, tendo como referência quadros célebres. 

A tentativa de interpretar A Natureza, de Lange de Morretes, como citação de 

quadros célebres, tem como base, essencialmente as semelhanças observadas na 

composição e, particularmente, na pose assumida pela modelo com varias pinturas às 

quais Lange de Morretes pode ter tido acesso, das quais vamos destacar: a) A Vênus 

Adormecida de Giorgione (1478 -1510) (Figura 41); b) A Tempestade de Giorgione 

(Figura 42), e c) O Nascimento de Vênus de Cabanel (1823 – 1889) (Figura 43). 

 

FIGURA 41 - GIORGIONE (1477-1510). Vênus Adormecida. c.1501, [óleo s/ tela] 108.5x175cm. 
Gamäldegalerie Alte Meister. Dresden. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Giorgione Acesso em: 

15/08/2011 às 22:43h 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giorgione
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a) A possibilidade de que Lange tenha também se inspirado na Vênus 

Adormecida (c. 1501) de Giorgione para compor A Natureza, pode ser 

fundada no tema comum às duas pinturas: o nu feminino inserido na 

paisagem. Além disso, há semelhanças na gestualidade assumida 

pelas modelos em ambas, como: pernas cruzadas e um dos braços 

dobrados sob a cabeça. 

 

 

 

                                      

FIGURA 42 - GIORGIONE, (1477-1510). A tempestade, 1507/8 [óleo s/ tela]. 82x73cm. 
Gallerie dell’Academia de Venezia. Veneza. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giorgione Acesso em 15/06/2011 às 23:15h 

 

Paralelamente às especulações que se pode fazer quanto às semelhanças, é 

preciso lembrar que no período em que Lange de Morretes esteve na Alemanha (1910-

1920), esteve primeiramente em Leipzig, cidade muito próxima a Dresden. Por isso, é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giorgione%20Acesso%20em%2015/06/2011
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possível que tivesse ido à cidade vizinha e visitado a Gemäldegalerie Alte Meister 

(Pinacoteca dos Grandes Mestres), onde certamente teria visto a pintura de Giorgione 

e nutrido alguma admiração. 

b) A segunda possibilidade especulativa é em relação a outra pintura de 

Giorgione A Tempestade (1507/8) (Figura 42). Neste caso, pesa 

essencialmente o caráter simbólico e a atmosfera misteriosa das duas 

situações. Em ambas as representações, há nuvens no céu: em A 

Tempestade, como o título sugere, aproxima-se uma tempestade. Quais 

seriam os significados do aparente estado de repouso da mulher (A 

Natureza) em comparação com a tranquilidade das duas personagens (A 

Tempestade) diante da tempestade que se aproxima? Quais seriam os 

significados da cidade desabitada ao fundo e das colunas mutiladas à 

esquerda (A Tempestade), e quais seriam os significados da cachoeira à 

esquerda, do pinheiro, do mar ao fundo, da palmeira solitária à direita e, 

das duas borboletas que farfalham sobre a mulher que repousa (A 

Natureza)? Finalmente, quais seriam as associações simbólicas da água 

que figuram nas duas pinturas? A resposta é: não sabemos e, no caso de 

Giorgione, talvez jamais saibamos ao certo. Já Lange de Morretes deixou 

algumas pistas que estão na análise de sua trajetória como artista e 

cientista e no estudo do contexto de criação de A Natureza.   

 

c) A terceira possibilidade é Lange de Morretes ter-se inspirado em O Nascimento 

de Vênus (1863), de Cabanel. Para além das já citadas semelhanças quanto 

à gestualidade, é importante citar o fato de que vários pintores brasileiros que 

estudaram na Europa foram discípulos de Cabanel, entre eles Antônio 

Parreiras (1860-1937), com quem Lange de Morretes teve contato em suas 

viagens pelo Brasil. Entre os pintores, era comum a circulação de gravuras 

reproduzindo obras dos grandes mestres e coincidentemente Nascimento de 

Venus foi reproduzida em gravuras, inúmeras vezes.  
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FIGURA 43 - CABANEL A.(1823-1889). O Nascimento de Vênus (1863), [óleo s/ tela]. 130 x 225 cm. 
MuséeD’Orsay,Paris. 

Disponívelem::http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:1863_Alexandre_Cabane_The_Birth_o
f_Venus.jpg Acesso em: 15/05/2011 às 23:15h 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 44 – PARREIRA, Antonio (1880-1937). Cataratas do Iguaçu. 1920.2,70 x 1,80 m 
[óleo s/ tela]. Acervo Palácio Iguaçu. Curitiba. Fotografia HANKE, A. S. 

 

PARREIRA, Antonio (1860-1937), Cataratas do Iguaçu. 1920. 2,70m x 1,60m. 

[óleo s/ tela]. Acervo Palácio Iguaçu, Curitiba
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A ligação entre Antônio Parreiras e Lange de Morretes talvez tenha sido muito 

mais significativa porque, justamente na década de 20, o Governo do Estado do 

Paraná adquiriu a pintura intitulada Cataratas do Iguaçu (1928) (Figura 44), de autoria 

de Parreiras, que Lange de Morretes provavelmente tenha visto antes de pintar A 

Natureza. 

 

4. 4. 2  A Natureza como uma alegoria com referência nos símbolos regionais       

  Para compor A Natureza, Lange de Morretes provavelmente fez estudos sobre 

o patrimônio natural do Paraná e acabou por fundi-los numa alegoria. A composição 

pode ser lida interpretando seus elementos isolados e também estabelecendo relações 

entre eles, ou ainda, pode ser fruída como uma unidade.  

 

 

      Fig. 46 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FIGURA 45 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. A obra com a moldura original. Em destaque o 

retângulo no canto superior esquerdo indica o detalhe da moldura (figura 46). 
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                    FIGURA 46 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. Detalhe moldura original.  

 

A Natureza é a única pintura de todas que tivemos acesso até esta fase da 

investigação, que conta com uma moldura paranista, originalmente concebida para 

guarnecê-la e entalhada com relevos de pinhões e ramos de pinheiro, segundo 

desenho do próprio Lange de Morretes. (Figuras 45 e 46). 

 

 

4. 4. 3  A Natureza como uma interpretação do tema do “amor proibido” inspirado  

           em “lenda de criação das cataratas do Iguaçu” 

 

A possibilidade de estabelecer alguma ligação entre A Natureza e a Lenda das 

Cataratas de Foz do Iguaçu ou a Lenda das águas (ANEXO 10) pode encontrar alguma 

sustentação na obra Erna e Maria Aparecida: duas mulheres que encontrei no caminho 
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de minha vida, de 1948 (ANEXO 8) no trecho em que Lange de Morretes fala sobre a 

criação da pintura Alma da Floresta: 

 

(...) Já há muito trabalhávamos no quadro “Alma da Floresta”, chamado 
inicialmente de “Virgem da Floresta”, esta tela que a princípio foi ideada com 
um índio parado sobre o sopé da árvore tombada. As dificuldades que se 
apresentavam para a sua execução e o aparecimento de Erna mudaram o 
plano original dando-lhe a feição definitiva como hoje se apresenta no 
Congresso do Estado do Paraná.

100
 

  

 

Este texto esclarece que, de fato, a pintura Alma da Floresta é anterior à A 

Natureza. Desta forma, talvez a idéia de representar um índio já estivesse sido 

descartada, mesmo que a ligação com as lendas se tenha feito naturalmente. 

 

 

                                                           
100

 MORRETES, 1948, não paginado. 
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4.5  A AUTORIA DE “A NATUREZA” 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho tivemos a oportunidade de localizar 

uma pintura semelhante à A Natureza, aqui nomeada A Natureza 1 (figura 11), em que 

aparece unicamente a modelo na mesma proporção e gestualidade retratada na pintura 

da EMBAP. A Natureza 1 (Figura 11) pode ter sido pintada por Lange de Morretes à 

guisa de estudo (ou um detalhe) para o quadro maior. As diferenças mais significativas 

entre as duas pinturas, além das dimensões, ficam por conta do fundo do quadro e por 

um pano verde que cobre o púbis da mulher representada. No quadro menor, Lange de 

Morretes optou por representar a modelo sobre um plano e um fundo neutros. 

 A comparação entre as duas modelos não deixa dúvida de que se trata da 

mesma modelo, pois a escala de reprodução é idêntica e a gestualidade da modelo é 

extremamente semelhante. Outras semelhanças entre as duas pinturas estão no uso 

das cores e na fatura. Cabe destacar um detalhe curioso no quadro menor que é a 

presença da assinatura de Lange de Morretes. 

A sobreposição das duas pinturas (Figura 47) evidencia a semelhança no 

tratamento pictórico e no uso das cores. No caso de A Natureza 1, Lange utilizou mais 

branco, acentuando desta maneira a palidez da modelo. 

A pose assumida pela modelo é, à primeira vista, idêntica nas duas pinturas. 

Porém, em A Natureza,  da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, o rosto está um 

pouco mais visível ou quase de perfil, enquanto que na A Natureza 1 os detalhes do 

rosto praticamente não aparecem, salvo pelo realce das sobrancelhas e pálpebras 

acentuadas nas duas pinturas. 

Quanto ao gesto da modelo, a maior semelhança fica por conta da posição do 

braço esquerdo dobrado com a mão sobre a parte posterior do crânio. Já o desenho e 

posição dos dedos e mão são rigorosamente iguais nas duas pinturas. 

O cabelo da mulher representada nas duas pinturas está arranjado de forma 

quase idêntica. No entanto, o tratamento pictórico dado aos cabelos e ao modelado da 

anatomia em A Natureza 1 é sensivelmente mais refinado. Não obstante, na palidez 

proporcionada à pele em ambas as figuras, Lange de Morretes ampliou a variação de 
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cores na segunda, acentuando os contrastes e consequentemente o modelado 

anatômico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 47 – Experiência de sobreposição das duas pinturas, A Natureza em escala de cinzas e A 
Natureza 1 em cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 48 – Comparação entre detalhes das duas pinturas: A Natureza 1 à esquerda e A 

Natureza à direita. 
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Ao examinarmos os detalhes da tecnologia de execução das duas pinturas de 

Lange de Morretes podemos constatar a notável semelhança nos materiais e na 

técnica de pintura empregada por Lange de Morretes. O tecido, em ambas as telas A 

Natureza é do mesmo tipo de tessitura e natureza da fibra. A base de preparação 

aplicada como fundo para composição apresenta também o mesmo aspecto ótico. 

Lange de Morretes provavelmente pintou as duas A Natureza utilizando 

alternadamente pincéis redondos e chatos de calibre médio, o que pode ser constatado 

no acabamento arredondado nas pinceladas. Em algumas áreas, é possível perceber o 

uso da espátula. Nas duas pinturas percebem-se claramente as pinceladas virguladas 

que acentuam a anatomia do corpo da modelo. 

Quanto ao gesto da modelo, a maior semelhança fica por conta da posição do 

braço esquerdo dobrado com a mão sobre a parte posterior do crânio. Já o desenho e 

posição dos dedos e mão são rigorosamente iguais nas duas pinturas. 

A paleta de cores empregada por Lange de Morretes nas duas pinturas é 

basicamente a mesma: amarelo, vermelho, azul e o carmim que interfere nos meios 

tons da pele. Todas estas cores misturadas com muito branco, talvez tenha sido usado 

por Lange de Morretes como acabamento final para rebaixar a luminosidade das cores 

e ao mesmo tempo conferir algum brilho e transparência para a pele da mulher. 

Todas estas características de semelhanças técnicas e estilísticas nas duas 

pinturas são persuasivas e por comparação podemos afirmar que se tratam de obras 

do mesmo autor, embora não seja possível no momento afirmar em que sequência 

cronológica teriam sido pintadas. Podemos supor também, como já dissemos 

anteriormente, que A Natureza 1 tenha sido um estudo para realização da pintura 

maior.       

 

4.5.1  Técnica pictórica de Lange de Morretes - estudo comparativo. 

 

A utilização das cores primárias e suas complementares era usual na pintura 

de Lange de Morretes e é um indício que serve como referência para distinguir sua 

pintura da de seus contemporâneos, que adotaram igualmente a paisagem e 
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principalmente a representação do pinheiro como marca da identidade regional (Figura 

49). Nas pinturas de Lange de Morretes, no entanto, o sistema é adotado como uma 

regra.  

Para exemplificar a particularidade no sistema de cores complementares 

utilizados por Lange de Morretes em suas pinturas, criamos um quadro (Figura 49) de 

comparação entre as representações do pinheiro por vários pintores (Alfredo Andersen, 

Lange de Morretes, Arthur Nisio, Miguel Bakun, Theodoro De Bona e Ricardo Koch) 

que comungavam a mesma paixão pela paisagem paranaense. Esta comparação nos 

auxilia a visualizar como cada pintor buscou uma solução pictórica pessoal para o 

problema.  

 

                   

O pinheiro representado por seis pintores paranaenses

Lange de Morretes

Ricardo Koch

Alfredo Andersen

Miguel Bakun Theodoro De Bona

Arthur Nisio

 
      

FIGURA 49 – A representação do pinheiro por seis pintores paranaenses. 

 

Os esquemas a seguir servem para elucidar a utilização do jogo de oposição 

entre cores frias e quentes (primárias e complementares) aplicadas a sombras e luzes 

respectivamente. Este sistema foi utilizado por Lange de Morretes repetidamente, não 

apenas na pintura da paisagem como também na representação da figura humana. 



82 

 

                            

R

V

L

V

A

V

LUZESSOMBRAS

A

V

V

 

FIGURA 50 – LANGE DE MORRETES. Paisagem com Pinheiro. (1929). Detalhe. Acervo da 
Universidade Federal do Paraná, Setor de Saúde, Departamento de Farmácia, Curitiba. 

Fotografia: HANKE, A. S. 
Sistema de cores complementares usado por Lange de Morretes na representação do Pinheiro. 
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FIGURA 51 – LANGE DE MORRETES. A Natureza. (s/ data). Detalhe. Acervo da Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná, Curitiba. Fotografia: HANKE, A. S.. 

Sistema de cores complementares usado por Lange de Morretes na representação da figura humana. 

 
Para exemplificar o sistema de cores complementares que Lange de Morretes 

adotou, criamos um esquema simplificado para análise a partir da escolha de três 
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recortes significativos de suas pinturas: Paisagem com pinheiro (1929); A Natureza 1 

(1927-30) e O Mar (1927), (Figuras 50, 51 e 52), nos quais o uso da regra de cores 

complementares ou diametralmente opostas [caso preferir] é bastante expressivo. Por 

meio deste sistema, Lange de Morretes realçava a luminosidade da atmosfera e 

consequentemente os volumes e a perspectiva.101 

No primeiro exemplo (Figura 50), a luz que incidia da direita para esquerda 

tingindo de cores luminosas e quentes (verde, laranja e rosa) os galhos e tronco do 

pinheiro, em oposição às sombras, foram tingidas de cores frias a partir de várias 

misturas com azul (azul, violeta e verde). O mesmo sistema foi utilizado na 

representação das nuvens no fundo, utilizando grande quantidade de branco. 

No segundo exemplo (Figura 51), a regra das cores complementares foi 

ligeiramente modificada para representar a cor quente da pele na figura humana. 

Surgiram, então, meios tons (misturas entre cores primarias e complementares) nas 

sombras, tudo misturado com muito branco para criar cores neutras quentes. A cor da 

pele foi realçada com leves toques de cores luminosas nos reflexos (variações de rosas 

a partir de mesclas que alternam o vermelho e o carmim com uma base de amarelo 

dourado e muito branco). Em contrapartida, os reflexos foram criados a partir de 

pinceladas rápidas e semitransparentes de cores luminosas como laranja, muito pálido, 

nas partes iluminadas, e, verde nas sombras iluminadas. 

O terceiro exemplo (Figura 52), talvez, tenha representado um desafio para o 

pintor: representar a luminosidade excessiva do litoral numa marinha representando a 

arrebentação das ondas na praia. Para vencer este desafio, Lange de Morretes lança 

mão de apenas duas cores complementares entre si: azul e laranja. Não obstante a 

limitação imposta por estas duas cores, Lange de Morretes alcançou um efeito 

bastante rico em variações tonais justapondo cores quentes e frias (laranja e azul) e 

suas variações nas misturas entre si e com muito branco. Neste caso, a luz também 

incide da direita para esquerda. 

                                                           
101

 Três autores e suas teorias foram particularmente influentes sobre os pintores do século XIX: Michel-

Eugène Chevreul, Charles Blanc e Ogden Rood. (BOMFORD, 2001, p.46). 



84 

 

                       

LUZES

SOMBRAS

L

R

R

V

A

 
 
FIGURA 52 – LANGE DE MORRETES. O Mar. (1927). Detalhe. Acervo do Colégio Estadual do Paraná. 

Fotografia: HANKE, A. S. 
Sistema de cores complementares usadas por Lange na representação de elementos da natureza. 

 
 

             

LUZESSOMBRAS

(Uso das cores complementares numa escala de cinzas).

 

                            FIGURA 53 – Sistema de cores complementares.
102 

                                                           
102

 SOVEK, Charles. Oil Painting: develop you natural ability. Cincinnati: North Light Books, 1990. p. 44. 
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Nesta pintura, intitulada simplesmente O Mar (1927), Lange de Morretes 

privilegia o uso dos recursos pictóricos, cores e texturas, em detrimento de retratar 

numa paisagem um lugar específico, como já havia feito anteriormente. Daí o nome do 

quadro, simplesmente, O Mar.   

Todas estas comparações, somadas ao uso dos métodos científicos e análise 

da poética, nos asseguram que A Natureza é uma pintura de autoria de Lange de 

Morretes. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 No fechamento deste trabalho, tendo concluído que A Natureza é uma pintura 

autografa de Lange de Morretes, fizemos um amplo retrospecto desde a hipótese inicial 

que apontava diferentes outros meios para análise e interpretação da pintura de Lange 

de Morretes, passando pelas etapas de reestruturação da hipótese inicial até o 

resultado final.  

A proposta inicial sugerida, para dirimir as dúvidas que pesavam sobre a 

verdadeira autoria de A Natureza, fundamentada por parte do autor deste trabalho no 

conhecimento parcial dos meios para autenticação e na crença de que esta resposta 

viria dos aparatos da tecnologia contemporânea, teve que ser redesenhada durante o 

percurso. Consequentemente, a estratégia original que incluía fazer a análise 

laboratorial para determinar os materiais presentes nas tintas de Lange de Morretes 

teve que ser temporariamente descartada em função do custo elevado e, 

principalmente, segundo a Dr.a. Claudina Maria Dutra Moresi, por não ser conclusiva, 

devido ao fato de que os pigmentos que compõem as tintas desde o início da sua 

industrialização não terem variado significativamente.   

Não obstante, o que poderia ser encarado inicialmente como um empecilho, 

paulatinamente foi-se transformando numa oportunidade singular e gratificante para 

ampliar nossos estudos em outras áreas do conhecimento. Podemos apontar neste 

sentido o contato com o “método morelliano”, por sugestão da Dr.a Maria Hermínia 

Olivera Hernández, inicialmente através da obra de Carlo Guizburg. 

Este primeiro contato, despertou a curiosidade pelos textos de Morelli 

originalmente publicados em alemão que foram localizados em acervos bibliográficos 

na Alemanha. Coincidência ou não, Lange de Morretes além da descendência 

germânica, também completou sua formação naquele país, tendo oportunidade de 

visitar algumas das mesmas coleções em que Morelli baseou seus estudos. 

A leitura de parte dos textos nos quais Morelli esboçou seu “método” foi 

fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e, embora não seja o único autor a 

ter-se dedicado a este assunto, sua estratégia coincide com a atitude contemporânea 
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que prima pelo conhecimento da obra de artes em seus múltiplos aspectos. Por outro 

lado, o trabalho de Morelli prevê essencialmente uma atitude individualista em oposição 

ao conceito atual da interdisciplinaridade. Neste sentido, foi fundamental a concorrência 

de várias áreas do conhecimento (história da arte, crítica da arte, química, física e 

documentação fotográfica), a pesquisa em arquivos e o contato direto com outras 

tantas pinturas de Lange de Morretes, durante a rotina do trabalho de restauração de 

pinturas. 

Entre as diversas vertentes percorridas: história e crítica de arte (análise da 

poética), “método morelliano” e métodos científicos, todos contribuíram para o desfecho 

positivo. A pesquisa em arquivos paralelamente à leitura de textos críticos da História 

da Arte despertou a curiosidade em percorrer os ambientes em que Lange de Morretes 

viveu, desenvolveu e produziu sua arte, tendo o cuidado de respeitar o limite inicial 

imposto pelo objetivo de confirmar a autoria da pintura A Natureza.   

O trabalho de Morelli foi inspirador também para estabelecer as analogias entre 

as pinturas de Lange de Morretes, especialmente em relação à sua técnica (caligrafia 

pictórica e paleta) onde se verificam constâncias notáveis como o emprego da cor à 

“maneira impressionista” e o uso do espatulado.  

Por outro lado, o trabalho de Morelli abriu a perspectiva e a possibilidade de 

utilização da fotografia (no nosso caso a fotografia digital) como ferramenta de trabalho 

para investigação de obras de arte.  

Depois de uma rápida leitura de alguns textos de Morelli fica uma pergunta: o 

que ele fez pode ser interpretado como um método? Ou, em que sentido a palavra 

“método” pode ser empregada para definir o seu trabalho? Esta resposta abre a 

perspectiva para aprofundar este trabalho ou, até mesmo, para uma nova investigação. 

Embora nosso trabalho acabe levantando estas questões, os estudos morellianos, 

somados ao cruzamento de outras áreas do conhecimento, foram fundamentais para a 

confirmação de Lange de Morretes como autor da pintura A Natureza. 
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ANEXO 1 – ANEXO 1 – SOBRE ALFREDO ANDERSEN 

 

Alfred Emil Andersen nasceu em Christianssand, capital do condado de Vest-Agder, sul da 

Noruega, em 3 de novembro de 1860, como o único filho homem dentre os cinco do casal 

Tobias Andersen e Hanna Carina Andersen. 

Sua formação artística se deu toda na Europa, em ateliês particulares da Noruega e 

Dinamarca, e na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen, tendo sido aluno de artistas e 

decoradores de destaque em seu tempo como Wilhelm Krogh e Carl A. Andersen. 

Entre as décadas de 1880 e 1890, Andersen atuou como artista profissional na Noruega e na 
Dinamarca, desempenhando atividades de pintor (realizando mostras individuais em Oslo e 
Copenhagen), professor, cenógrafo e jornalista. Aqueles eram anos conturbados no norte da 
Europa, particularmente para a Noruega, que após anos de dominação dinamarquesa e sueca 
conquistava sua independência política e cultural. Um grande movimento nacionalista e de 
busca por elementos que caracterizassem a identidade norueguesa impulsionou a criação 
artística, e definiu essas décadas como uma das mais profícuas nas artes na Noruega. É nesse 
contexto que encontramos aqueles que são considerados alguns dos maiores artistas 
noruegueses: o compositor Edvard Grieg (1843-1907), o dramaturgo Henrik Ibsen (1828-1906) 
e o escritor Knut Hamsun (1859-1952). Andersen foi impregnado por esse espírito nacionalista 
romântico e enriquecido nele pelos contatos que teve com Hamsun e com o pintor regionalista 
Olaf W. Isaachsen (1835-1893). 

 
Sendo filho de um capitão da marinha mercante, Andersen teve a oportunidade de visitar vários 
locais do mundo, e devido a essa facilidade em 1889 foi enviado a Paris para fazer a cobertura 
jornalística do Salão Oficial de Belas Artes, no ano em que a Torre Eiffel foi inaugurada como 
um marco da Exposição Universal de Paris.  

Em 1892, após um longo período de viagens pela Europa e América, Andersen desembarcou 

no Paraná, fixando residência em Paranaguá, num período tenso da história do Brasil, marcado 

pela consolidação do regime republicano, e por motins e levantes populares como a Revolução 

Federalista. 

 Apesar do desconhecimento da língua portuguesa e das diferenças culturais, Andersen se 
adaptou a sociedade brasileira. Primeiramente se estabeleceu no litoral do Paraná, e lá residiu 
por cerca de dez anos, vivendo da feitura de retratos sob encomenda e de decorações cênicas 
para casas. 

 
Aos quarenta e dois anos, pouco tempo após casar com a parnanguara Anna de Oliveira 
(1882-1945), Andersen mudou-se para Curitiba. Na capital do Paraná abriu um atelier na Rua 
General Deodoro (atual Marechal Deodoro) no espaço antes ocupado pelo fotógrafo alemão 
Adolpho Volk. Nos anos em que manteve seu atelier nesse local, Andersen retomou suas 
atividades profissionais mais próximo o possível ao que fazia na Europa, realizando exposições 
individuais de seu trabalho, participando de mostras coletivas, e retomando seu papel como 
professor de desenho e pintura. Naqueles anos Andersen também buscou incentivar o 
desenvolvimento do mercado de obras de arte, entretanto, Curitiba ainda se encontrava muito 
aquém das localidades por onde havia passado. Esta era uma cidade em processo de 
implantação de infra-estrutura urbana (poucas ruas com pavimentação, com fornecimento 
deficitário de luz elétrica, onde o transporte de pessoas, bens e produtos era feito basicamente 
por tração animal), cuja população se dividia entre agricultores (imigrantes de diferentes etnias 
assentados em colônias), comerciantes (que negociavam muitos produtos vindos de outras 
localidades), industriais (relacionados ao processo de produção de mate e produtos 
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alimentícios, ou à indústria gráfica e metalúrgica), políticos, religiosos, profissionais liberais e 
manufatureiros. 

Na década de 1910, Andersen, então pai de três filhos, alargou seu campo de atuação. Passou 
a lecionar desenho em instituições de ensino formal da cidade, como a Escola Alemã, o 
Colégio Paranaense, e a Escola de Belas Artes e Indústrias (primeira instituição voltada para o 
ensino de técnicas artísticas aberta no Paraná e que em 1893 causou grande impacto em 
Andersen). Além disso, estreitou seus laços com o Governo do Estado, executando o primeiro 
projeto para o brasão do Estado do Paraná. Naquela década, mais precisamente em 1915, um 
ano após o nascimento de sua última filha, Andersen mudou seu atelier-escola para a 
edificação em que hoje se encontra o Museu Alfredo Andersen, localizada na então Rua 
Assunguy, atual Mateus Leme. 

 
Nos anos que seguiram aos daquela década o trabalho de Andersen como pintor, educador e 
agente cultural foi extremamente rico, e sua reputação profissional se solidificou, demonstrando 
como a classe burguesa que se estabelecia em Curitiba mantinha um gosto enraizado nas 
tradições artísticas europeias do Século XIX. 

Em 1927, Andersen retornou à Noruega numa viagem de visita a família e amigos, 
reencontrando seu antigo professor Wilhelm Krogh. Apesar de receber um convite do governo 
norueguês para ficar e dirigir a Escola de Belas Artes de Oslo, Andersen declinou e retornou ao 
Brasil. 

 
Os últimos anos de vida de Andersen foram marcados pelo reconhecimento e por 
homenagens, como o título de “Cidadão Honorário de Curitiba” que recebeu em 1931 da 
Câmara Municipal de Curitiba. O pintor, já então chamado de “Alfredo” Andersen, faleceu em 
Curitiba no dia 9 de agosto de 1935. 

Fonte: http://www.maa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5 . 

Acessado em 11/06/2010. 
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ANEXO 2 - CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA I 

> From: biblioteca@curitiba.goethe.org 
> To: allanhanke@hotmail.com 
> Subject: WG: Ihre Anfrage 
> Date: Mon, 1 Aug 2011 17:12:21 -0300 
>  
> Prezado Allan, 
>  
> abaixo a resposta da Academia de Munique. 
>  
> Como a maioria dos documentos de alunos queimou na segunda guerra mundial 
> não tem mais informações sobre Frederico Lange-Morretes.  
>  
> Um dos três livros indicados você está emprestando no momento. Os outros 
> infelizmente não consigo trazer para cá. Talvez você pode ou comprar-los ou 
> vê-los na Alemanha. 
>  
> A pessoa de Munique mandou ainda dois links que podem te interessar. A lista 
> de todos os professores e uma pagina com uma historia breve da Academia.  
>  
> Qualquer dúvida por favor entrar em contato. 
>  
> Att. 
> Juliane 
>  
> Juliane Mueller 
>   
> Information und Bibliothek 
> Informação e Biblioteca 
> Goethe-Institut Curitiba 
> R. Reinaldino S. de Quadros, 33 
> 80045-070 - Curitiba - PR - Brasil 
> Tel. 0055 41 3262-8244 
> Fax 0055 41 3262-9543 
> biblioteca@curitiba.goethe.org 
> www.goethe.de/curitiba 

>   

>  
>  

> -----Ursprüngliche Nachricht----- 
> Von: Susanne Witzgall [mailto:susanne.witzgall@adbk.mhn.de]  
> Gesendet: Montag, 1. August 2011 11:42 
> An: biblioteca@curitiba.goethe.org 
> Betreff: Ihre Anfrage 
>  
> Sehr geehrte Frau Müller, 
>  
> Ihre Anfrage wurde an mich weitergeleitet. Leider muss ich Ihnen  
> mitteilen, dass die meisten Studentenakten vor 1944 im zweiten  
> Weltkrieg verbrannt sind, so dass wir auch zu Lange-Morretes nur die  
> Informationen haben, die Sie im Internet auf dem Matrikelauszug finden. 
> Zu Ihren Fragen bezüglich der "Funktionsweise" der Akademie um 1915  
> würde ich Sie gerne auf folgende Bücher verweisen: 
>  
> - Wolfgang Kehr, Geschichte der Münchner Kunstakademie in Bildern,  
> München 2008 
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> - Wolfgang Ruppert, Christian Fuhrmeister (Hrsg.), Zwischen Deutscher  
> Kunst und internationaler Modernität, Formen der Künstlerausbildung  
> 1918 bis 1968, Bonn 2007 
>  
> - Nikolaus Gerhart, Walter Grasskamp, Florian Matzner (Hrsg.), 200  
> Jahre Akademie der bildenden Künste München, München 2008 
>  
> Alle Professoren der Akademie sind außerdem auf unserer Homepage  
> aufgelistet unter: 
> http://www.adbk.de/Historisches/personallisten/personallisten.pdf 
> (Personallisten) 
>  
> Hier finden Sie auch eine Aufstellung aller unterrichteten  
> Fachrichtungen. 
>  
> Einen kurzen geschichtlichen Abriss der Akademie finden Sie außerdem  
> unter: 
> http://www.adbk.de/Historisches/chronik/chronik_1770-1920.php 
>  
>  
> mit den besten Grüßen 
> Susanne Witzgall 
>  
>  
> Dr. Susanne Witzgall 
> Akademie der Bildenden Künste München 
> Akademiestraße 4 
> 80799 München 
> Tel.: 089-3852-229 
>  
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ANEXO 3 – MATRICULA EM MUNIQUE* 

 

 

 

*Matrikel AbDK München. Disponível em: http://matrikel.adbk.de/05ordner/mb_1884-

1920_1915/matr... 05477 Frederico Lange-Morretes. Acesso em: 04 mai. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matrikel.adbk.de/05ordner/mb_1884-1920_1915/matr
http://matrikel.adbk.de/05ordner/mb_1884-1920_1915/matr
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ANEXO 4 – TEXTOS DE LANGE (ERNA) – fragmento.* 
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*MORRETES, F. L. de. Erna e Maria Aparecida: duas mulheres que encontrei no caminho da 

minha vida, 1948. 26 p. Datilografado. Brochura. 
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ANEXO 5 – CONVERSA COM UM PINHEIRO. (fragmento de 

textos)**
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**MORRETES. Um pedaço do Brasil, 1937. 33 p. Datilografado. Brochura. 
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ANEXO 6 - CORRESPONÊNCIA ELETRÔNICA II 

Re  Allan  Curitiba  Detalhes da pintura que estou investigando.  

11/04/2011  

Para allan s. hanke 
De: Claudina Maria Dutra Moresi (claudinamoresi@gmail.com) 

Enviada: segunda-feira, 11 de abril de 2011 13:50:36 

Para:  allan s. hanke (allanhanke@hotmail.com) 

Bom dia Allan, 

Na minha opinião, para que vc consiga atribuir essa pintura "Natureza" a Lange de Morretes, vc 

tem que conhecer a obra dele muito bem, se não, as análises de materiais não serão 

conclusivas.  

A minha experiência com a "Pesquisa Guignard", iniciada em 2000, (veja o site: 

www.pesquisaguignard.eba.ufmg.br) mostrou isto.  

Vc fez a mesma documentação com luzes especiais com as pinturas autênticas? Na minha 

opinião, o que vai te ajudar a comprovar a autenticidade dessa obra será, principalmente, as 

pinceladas do artista. A gama dos materiais utilizados no séc. XX são pigmentos modernos 

usados até os dias de hoje. 

Portanto, primeiro, se vc tiver condições de fazer esta documentação com obras autênticas e 

tirar conclusões preliminares, poderemos fazer as análises de materiais pictóricos depois. 

Pra te entregar resultados de análise até junho  será difícil, minha agenda de atividades aqui no 

CECOR está bem cheia.  

Eu posso ir te orientando. E, se necessário, fazer algumas análises até o final de 2011. 

Abraço, 

Claudina 

Em 1 de abril de 2011 18:02, allan s. hanke <allanhanke@hotmail.com> escreveu: 

Olá Claudina, 

quanto tempo?! 

De acordo com a sua sugestão aqui está em anexo algumas imagens da pintura que estou 

usando na dissertação, o nome da pintura é A Natureza e o autor é Lange de Morretes. 

As imagens fazem parte de uma apresentação que fiz em Salvador durante um seminário, 

achei oportuno enviar desta maneira: assim vc pode dispor de informações complementares. 

O principal objetivo para é identificar cargas, pigmentos e aglutinantes e fazer comparações 

com amostras retiradas de outras pinturas do mesmo autor. 

Penso, em princípio, remover seis amostras de três pinturas totalizando dezoito análises, mas, 

tudo vai depender do quanto vai custar e do tempo necessário. A 

Acho que não seria necessário fazer corte estratigráfico de todas... Talvez, apenas da obra A 

Natureza por ser o objeto principal da investigação?! 

Qualquer informação adicional, os meus telefones são 41 3336-4183 (Ateliê); 41 3363-1187 

(res.) e 41 9621-7732 ou também 41 8438-8913 

Grato pela atenção, 

abraços, 

Allan 

 

 

http://www.pesquisaguignard.eba.ufmg.br/
mailto:allanhanke@hotmail.com
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 ANEXO 7 – SISTEMAS “S” e “O”  

 

1 MOTTA, Edson; SALGADO, Maria Luiza G. Iniciação a Pintura. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1976. 
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1 MOTTA, Edson; SALGADO, Maria Luiza G. Iniciação a Pintura. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1976. 



117 

 

 

 

1 MOTTA, Edson; SALGADO, Maria Luiza G. Iniciação a Pintura. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1976.             
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ANEXO 8 – PALETAS DO SÉCULO XIX E XX.  

OBS: os pintores do final do século XIX tinham a sua disposição um sortimento que 
poderia variar entre 24 e 12 cores, segundo preferência pessoal. Lange de Morretes 
trabalhava possivelmente com 12 cores. 
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ANEXO 9 – PREPARAÇÃO DE TELA (RECEITAS) 
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ANEXO 10 – LENDAS 

1 - A Lenda das Cataratas* 
Conta-se que os índios Caigangues, habitantes das margens do Rio Iguaçu, acreditavam que 
o mundo era governado por M'Boy, um deus que tinha a forma de serpente e era filho de 
Tupã. Igobi, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do 
rio paravam quando a jovem nelas se mirava. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao 
deus M'Boy, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os Caigangues, 
um jovem guerreiro chamado Tarobá que, ao ver Naipi, por ela se apaixonou. No dia da festa 
de consagração da bela índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam cauim (bebida feita de 
milho fermentado) e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi 
numa canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando M'Boy percebeu a fuga de Naipi e 
Tarobá, ficou furioso. Penetrou então as entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, 
produziu uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. Envolvidos pelas águas, 
a canoa e os fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que 
Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, perpetuamente fustigada 
pelas águas revoltas. Tarobá foi convertido em uma palmeira situada à beira de um abismo, 
inclinada sobre a garganta do rio. Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta 
sob a Garganta do Diabo onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas.  

 

2- A LENDA DAS CATARATAS**  
Existem duas lendas sobre as Cataratas do Iguaçu. A primeira diz que os índios Caigangues, 
que habitavam as margens dos rios Iguaçu e Paraná, acreditavam que o mundo era governado 
por M’Boy, ou Mbá, um deus que tinha a forma de uma serpente e era filho de Tupã. O cacique 
dessa tribo, chamado Igobi, tinha uma filha, Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam 
quando a jovem nelas se mirava.  
Devido à sua beleza, Naipi foi consagrada ao deus M’Boy, passando a viver somente para o 
seu culto. Havia, porém, entre os Caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que ao 
ver Naipi por ela se apaixonou. No dia em que foi anunciada a festa da consagração da bela 
índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam, Tarobá fugiu com a linda Naipi, numa piroga que 
seguiu rio abaixo, arrastada pela correnteza.  
Quando M’Boy soube da fuga de Naipi e Tarobá ficou furioso. Penetrou, então, nas entranhas 
da terra e retorcendo o corpo produziu uma enorme fenda, que formou uma catarata 
gigantesca. Envolvida pelas águas desta imensa cachoeira, a piroga dos índios fugitivos caiu 
de grande altura, desaparecendo para sempre.  
Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, 
perpetuamente fustigada pelas águas revoltas. E Tarobá foi convertido em uma árvore, situada 
à beira do abismo e inclinada sobre a garganta do rio. Debaixo dessa árvore acha-se a entrada 
da gruta, de onde o monstro vingativo vigia, eternamente, as suas duas vítimas.  
A segunda lenda diz que quando o deus Mbá morreu, Jacira, chorando sem parar, sentou-se 
sobre uma grande rocha de onde escorria um filete de água. Este filete foi aumentando com 
suas lágrimas, cada vez mais, até se transformar em cascatas. Assim nasceram as Cataratas 
do Iguaçu: das lágrimas de Jacira. E dizem que se você apurar os ouvidos escutará uma voz 
vinda das águas, chamando:  
– Mbá, Mbá, Mbá...  
Fonte: ficha preenchida por Dalmont Pastorello Benites. 

*Disponível em: http://www.cataratasdoiguacu.com.br/lenda.asp.  Acesso em: 21/08/2010 às 
21:30h 
**Disponível em: http://www.prdagente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo. 

php?conteudo=210  Acesso em: 21/08/2010 às 22:10h 

 

http://www.cataratasdoiguacu.com.br/lenda.asp.%20%20Acesso%20em:%2021/08/2010
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