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A persistência do Naturalismo 

 

Os pintores que a partir de 1830 escolheram a aldeia de Barbizon para pintar 

fundaram o Naturalismo e lançaram a semente de uma revolução na pintura. O 

seu sucesso não se deveu a um consistente suporte teórico, que não existia, 

nem à realização de obras especialmente elaboradas ou inovadoras, o que de 

um modo geral também não acontecia; deveu-se, sim, a uma atitude que 

marcou a diferença. 

Os pintores da escola de Barbizon recusaram o ensino académico, fechado, 

previsível e sempre agarrado aos mestres do passado, onde apenas eram 

considerados os temas tidos como nobres, como a mitologia, a história e o 

retrato (nesta altura, em França, a religião já não era tema que tivesse muitos 

adeptos). Pretendiam apenas pintar o dia-a-dia do espaço onde estavam 

inseridos, com especial destaque para as paisagens e para o trabalho rural. 

Duas décadas depois esta atitude viria a ter reflexos também no meio urbano 

de Paris, numa primeira fase através do Realismo. 

A focagem no presente retirou exclusividade aos temas admitidos pelos 

académicos. O ar livre permitiu descobrir coloridos, reflexos, sombras, brilhos, 

texturas e ambientes impossíveis de discernir nos estúdios. E para isso bastou-

lhes trocar a escola de belas-artes pela “escola das belas árvores”, como lhe 

chamavam.  

O colorido de ar livre tornou-se o principal pilar do Impressionismo. A 

valorização da cor nos seus múltiplos aspetos (atmosféricos, simbólicos, 

emocionais, etc.) vai estar também presente no Pós-impressionismo, no 

Simbolismo e no Expressionismo. A partir daqui surge um rol de movimentos e 

de grupos que, ao longo do século XX, fizeram com que a pintura não mais 

voltasse a ser como antes. 

O Naturalismo continuou e espalhou-se por toda a Europa e até fora dela após 

1870, quando a escola de Barbizon se desintegrou. Contudo, este movimento 

foi relegado para segundo plano, trucidado por outros que não teriam existido 

sem ele, assim como por historiadores e teóricos que valorizam no séc. XX 
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apenas os que se afastavam da realidade objetiva. O Naturalismo passou a ser 

um movimento de artistas dispersos e sem organização, tendo como suporte 

teórico o de sempre, primordial e básico, apenas acrescentando à sua temática 

original a paisagem urbana e o retrato.  

Contudo, o Naturalismo não desapareceu. São naturalistas os pintores que 

registam as paisagens da sua terra; são naturalistas aqueles que pintam as 

coisas comuns à sua volta, com um razoável grau de fidelidade. Alguns entre 

eles são senhores de um elevado domínio técnico. 

Ora, um movimento artístico que resistiu a mais de cem anos de desprezo 

pelos fazedores da história, que não alinhou em inovadoras propostas 

estéticas, mesmo que aliciantes, obviamente tem de ser visto com respeito. 

Não se tenham dúvidas de que, além dos poucos conhecidos, outros nomes de 

valor se escondem ainda, merecendo ser valorizados e divulgados. 

 

 


