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RESUMO 

Dentre os artistas da América Latina com produções nas décadas de vinte e 
trinta, alguns revelaram preocupações com a busca de raízes nacionais e � ou latino-
americana, fazendo desta busca parte do ideário moderno. O artista uruguaio Joaquim 
Torres-García tem uma vasta produção representativa desta tendência, tanto plástica, 
predominantemente em pintura, desenho e escultura como uma vasta produção 
teórica sobre arte. 

Esta pesquisa busca acercar, através das análises dos escritos de autoria de 
Joaquín Torres García e de suas obras plásticas, a construção do conceito identitário 
latino-americano que levou este artista a clamar por uma arte própria da América 
Latina, inédita e planejada com objetividade construtiva. 

O método da pesquisa inclui como fontes primárias de informação os escritos do 
artista, sendo os mais importantes: Manifesto da Escuela del Sul (1935), Metafísica de la 
pré-história indoamericana (1934) e Universalismo Construtivo (1944).  Outra fonte 
primária de informação é o conjunto de obras plástica deste artista. 

O desenvolvimento da pesquisa abrange a análise crítica dos escritos do artista 
apontados acima, escritos esses que são repletos de imagem, se constituindo também 
como livros de artista, registros de suas reflexões, sendo assim podem ser considerados 
obras de arte. 

Como principais conclusões preliminares, podemos apontar que Torres-García 
criou um universo simbólico que garantiu o que ele chamou de composições 
objetivamente programadas, atingindo, portanto um diálogo amplo com o espectador,  
ou seja, com uma possível leitura universal. Outra conclusão é o alcance do legado de 
Torres-García tanto com referência a sua plástica como em relação ao conceito de 
identidade vinculado às artes plásticas. 

 
INTRODUÇÃO 

Nascido em Montividéu no dia 28 de julho de 1874, Joaquín Torres García, foi um 
artista plástico, escritor, filósofo e professor, cujo pai era espanhol e a mãe uruguaia. 

Aos 17 anos vai para Barcelona onde inicia sua formação, estudando artes na 
Escola de Ofícios. Também conheceu a literatura clássica, especialmente a filosofia 
espiritualista, que acompanhará todas sua obra. 

No início de 1900, na Espanha, Torres Garcia, conheceu Picasso e recebeu 
destaque no Novicentismo, movimento politico cultural que almejava criar uma arte 
puramente catalã. Percebemos que a sua busca pela “identidade” expressa na obra 
se dá desde o início de sua trajetória. 

Nesta fase, o artista desenvolveu uma pintura mediterrânea com linguagem 
neoclássica, tons terrosos, resgatando paisagens e a arte greco-romana, fez brinquedos 
de madeira, experimentou tintas pouco usadas e não seguiu nenhuma corrente, mas 
conheceu e experimentou várias linguagens que dialogaram com o neoclassicismo, 
cubismo, geometria, abstração, arte africana, arte pré-colombiana e assim, foi em 
busca de sua própria teoria, seu vocabulário simbólico. 

De 1920 à 1922 viveu em NY, conheceu Joseph Stella, Marcel Duchamp, forma 



uma amizade com Rafael Barradas e encantado com o dinamismo da cidade, 
começa a sobrepor imagens, pintar velocidade, incorporar publicidade e textos em 
suas obras. 

De volta a Europa (em1922), Torres García participou de exposições com Joan 
Miró, Barradas, Doesburg, Picasso, Mondrian e outros. Vive na Itália, em1926 instala-se 
em Paris onde cria um grupo de artistas com tendência construtiva, o Cercle et Carré. 
Neste período sua espiritualidade é acentuada. Torres-García considerava suas 
produções de teor abstrato, mas em função dos símbolos que ele utilizou, os outros 
integrantes do grupo construtivo não concordavam. 

 
OBJETIVOS 
Investigar a construção por Joaquín Torres García do conceito identidário na arte, que o 
levou a clamar por uma produção artística Latino-americana, genuína e independente 
da arte europeia.  Outro objetivo é rever o conceito de construtivismo universal em 
Torres García, conceito este amplamente difundido e associado a este artista.  
 
METODOLOGIA 
A metodologia empregada nesta pesquisa é o método científico dedutivo a partir da 
revisão bibliográfica de toda a fortuna artística sobre Joaquim Torres García, isso inclui 
os livros, catálogos e artigos de jornal que descrevem e/ou procedem a diversas leituras 
de suas obras. Outra fonte importante desta pesquisa são os escritos deste artista, bem 
como às suas produções plásticas. 
 
DESENVOLVIMENTO 

Para Torres-García, o artista é um criador de símbolos e como tal, ele constrói uma 
estrutura ordenada com símbolos, com medidas que ele encontra na medida áurea e 
que fazem alusões à vida espiritual, racional e material. 

Depois de passar por uma guerra e pela crise de 29, morar em Paris, ou morar na 
Europa começou a se tornar insustentável e ele procurou um lugar onde poderia 
encontrar uma sociedade mais sadia e em 1934 retornou à Montevidéu com intenção 
de formar um movimento construtivista que será a Escuela del Sul. 

No Uruguai ele intensificou as pesquisas da arte pré-colombiana e fundou a revista 
Removedor, cujo próprio nome já diz à que veio: “Remover toda pintura velha que 
imitava a Europa”.  Torres García almejou que o artista Latino-americano buscasse seu 
próprio caminho na arte, que continuasse suas tradições e que produzisse uma arte 
inédita, neste momento ele criou a obra “O Nosso Norte é o Sul” de 1935, reproduzida 
abaixo e que pode ser considerada a representação visual da Escuela del Sul. 

Destacamos abaixo um trecho do manifesto da Escuela del Sul representativo de 
sua ideologia. 

Tenho dito Escuela del Sul porque, na realidade, nosso 
norte é o Sul. Não deve haver norte, para nós, senão por 
oposição ao nosso Sul. Por isso agora colocamos o mapa 
ao contrário, e então já temos uma justa ideia de nossa 
posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta 
da América, desde já, prolongando-se, aponta 
insistentemente para o Sul, nosso norte.1  

                                       
1 O manifesta da “Escuela del Sur’ encontra-se traduzido para o português em ADES, Dawn. Arte na 
América Latina: a era moderna, 1820-1980. São Paulo: Cosac & Naify,1997, p.320-322. 
 



 

 
Joaquín Torres García. “O Nosso Norte é o Sul” de 1935. 

 
Em 1978, um incêndio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro consumiu 80 

obras do pintor uruguaio, fazendo com que os brasileiros só tivessem o prazer de 
receber outra exposição sua em 1994  na XXII Bienal Internacional de São Paulo. 

Desta forma, Joaquin Torres Garcia que morreu em 08 de agosto de 1949 em 
Montevidéu, foi um artista que uniu arte, ciência e espiritualidade em pinturas, 
esculturas, textos e manifestos que trouxeram para Arte Latino Americana um olhar de 
valor justo, uma arte influenciada, inspirada, pensada, mas não copiada. O Universo 
Construtivista de Torres Garcia tinha linhas retas, mas, não rígidas, e é exatamente a 
ausência desse “frieza” construtiva que instiga a aprofundar a pesquisa neste Universo. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 
Como resultados preliminares podemos apontar que Torres García criou um vocabulário 
de símbolos para assim atingir composições planejadas que atingissem o objetivo 
primeiro de uma arte genuína e não cópia da Europa. Outro resultado preliminar da 
pesquisa é reconhecer em outros artistas latino-americanos o enorme legado de Torres 
García direto ou indireto, ou seja, citando plasticamente a obra “O Nosso norte é o Sul” 
(1935), caso de algumas obras dos artistas Rubens Gechman (Brasil) e Luis Felipe Noé 
(argentina) ou aplicando o legado da busca identitária nas suas produções. 
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