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RESUMO

A presente proposta visa apresentação de um recorte da pesquisa que vem sendo realizada desde 2012, cujo título original era “O ‘Pathos da Paisagem’: natureza e cultura nas

disputas artísticas do século XIX europeu”. A partir do desenvolvimento desta investigação, foi proposta, ao final de 2014, realização de pesquisa de pós-doutorado no

Departamento de História da Arte da Escola de Arte da Universidade Concordia, em Montréal, Canadá, entre agosto de 2015 e julho de 2016, cujo título-tema era  "Romanticism

and Realism: The 'mythology of truth' and the modernity in the 19th century discourses".

A necessidade desse período fora do Brasil para avanço da pesquisa se tornou imperativa, na medida em que as bibliotecas de nossa universidade, mesmo com recurso às

bibliotecas das universidades Federal, USP e UNICAMP, frequentemente consultadas, não forneciam suporte teórico suficiente para tal pesquisa. O investimento realizado no

primeiro ano da pesquisa para compra de livros importados foi imenso e não se mostrava mais sustentável financeiramente, já que estava sendo bancado apenas pela própria

pesquisadora.

A pesquisa aprovada para o pós-doutorado tem como tema os embates travados dentro dos movimentos romântico e realista, ao longo do século XIX europeu, em torno de uma

certa concepção de modernidade. O título original expõe um dos tópicos importantes desses embates, um tema e conceito já conhecido dos debates filosóficos desde a

Antiguidade, mas que ganhou novos contornos e poder a partir de sua apropriação pela ciência moderna: Romanticism and Realism: The “mythology of truth” and the modernity in

the 19th century discourses. 

O conceito de verdade passa a exercer um papel central nos debates entre românticos e realistas, impondo-se numa tal dimensão política e simbólica, a ponto de não ser

possível compreender as novas configurações do moderno e as relações entre arte e natureza, sem que se enfrente a tarefa de entender a instrumentalização do conceito de

verdade, operada pelos diversos atores no cenário das produção e crítica da arte da época. 

A investigação em questão tem como eixo a produção pictórica de paisagem e toda literatura crítica e poética a esta referida, abrangendo o período entre os inícios do

Romantismo, no ultimo terço do século XVIII, e o apogeu do Realismo, na década de cinquenta do século XIX. Dada a dimensão da literatura crítica produzida sobre esse tema,

foi estabelecido um recorte “territorial” e temporal, que abrange, no caso do Romantismo, Inglaterra e Alemanha no último quarto do século XVIII e a França, receptora destes

Romantismos inglês e alemão, nas primeiras três décadas do século XIX. No que se refere ao movimento Realista, a abordagem se restringe às suas origens e desdobramentos,

na França das décadas entre 1840 a 1870. 

A metodologia da pesquisa envolveu a leitura crítica e comparada de textos produzidos por artistas, críticos de arte, poetas e escritores, envolvendo disputas em torno do tema

natureza/paisagem como instrumento de legitimação de um certo discurso da modernidade que se identifica com a verdade, em oposição à tradição e ao establishment político da

arte. Essas leituras são constantemente cotejadas com a análise das pinturas, obras que se encontram ao centro dos debates em questão. 

O texto proposto para o Seminário de Pesquisa se restringirá a apresentar a chegada do pensamento romântico inglês e alemão na França, nas primeiras décadas do século XIX,

e sua influência sobre a produção artística e literário-crítica envolvendo o tema da natureza/paisagem. De forma resumida, o texto buscará apresentar o quadro social e político no

qual se inserem os debates em torno das ideias românticas acerca da natureza e das relações entre progresso/modernidade e natureza. A apresentação do texto aqui proposto

será acompanhada pela apresentação de algumas das pinturas mais paradigmáticas produzidas por artistas que se encontravam inseridos ativamente nesse debate naquele

momento. 
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