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Resumo 

 
 O objetivo deste trabalho é analisar alguns dos diversos aspectos singulares da 

personalidade política e artística do século XIX e início do século XX Pedro Figari Solari (1861-

1938), sua proposta estética e posicionamento crítico em relação às instituições tradicionais de 

arte e seu modo de ensino são elementos de base para compreensão de sua produção pictórica que 

ao plasmar cenas e indivíduos marginalizados ou vistos de forma mítica – devido a uma 

construção historiográfica e artística tradicional uruguaia – revê a representação do gaúcho e 

mostra-se ousada em uma sociedade que se enraíza em padrões tradicionais fortes. Sendo assim 

ao analisar a representação do gaúcho como símbolo de identidade nacional uruguaia na 

primeira metade do século XX e suas contraposições entre representações oficiais e a 

produção artística de Pedro Figari situa-se um momento novo na arte uruguaia, onde a 

reinterpretação desse personagem, o gaúcho, é uma inovação estética que imbrica o artístico e 

o político. 

As bases metodológicas para a análise de imagens e contexto cultural uruguaio são de  

ampla influência da visão de Gabriel Peluffo Linari, que adjunto ao estudo do livro de Pedro 

Figari “Arte, estética, ideal” auxilia a compreensão não apenas do pensamento estético do 

pintor uruguaio, mas também evidencia traços de sua personalidade sendo possível visualizar 

um panorama mais amplo sobre sua inserção na arte.  

Ao adentrar o mundo estético de Pedro Figari nos vemos cercados por uma atmosfera 

única e inovadora que utilizando traços modernos para expressar um regionalismo “marginal” 

plasma a vivência do pampa e da cidade de forma singular, saindo de limites oficiais de 

representação nos apresentando uma nova faceta do cotidiano uruguaio. 
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O MODERNO EM PEDRO FIGARI: A ICONOGRAFIA DO 

GAÚCHO 


