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Resumo

A  arte  brasileira  feita  antes  da  Primeira  República  é  muito  diferente  da

produzida depois daquele período, especialmente em termos formais. Ao mesmo

tempo, há elementos, como a presença do “outro”, que parecem invulneráveis às

profundas mudanças observadas na sociedade e na arte no período. Esta tese

tem a forma de um ensaio que busca, a partir da expansão da ideia de “autor”,

refletir  sobre  este  aparente  paradoxo  de  mudanças  e  permanências  e  assim

contribuir  para  a  complexificação  da  compreensão  da  identidade  nacional

construída na arte do período. 

Palavras-chave:  arte;  identidade  nacional;  Brasil;  modernismo;

academicismo.



Abstract

Brazilian  art  made  before  its  First  Republic  is  very  different  from  that

produced at its end, especially in its formal characteristics. Ate the same time,

there are elements, like the presence of the “other”, that seem invulnerable to the

deep changes Brazilian society and art  are  going through in  that  period.  This

thesis is an essay that seeks to investigate this apparent paradox of change and

permanence  by  means  of  expanding  the  concept  of  authorship  and  so  to

contribute to a more complex understanding of the national identity present in the

period’s art.

Keywords: art; national identity; Brazil; modernism; academicism.
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Introdução

Uma história entre duas missas

No Museu Nacional de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, há duas

telas muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito semelhantes uma da outra.

Uma foi feita no século XIX por Vitor Meireles (fig.  1),  A primeira missa no
Brasil,  e  dificilmente  precisa  ser  apresentada.  Trata-se  de  uma  obra

conhecida  por  todos  os  brasileiros,  graças  à  sua  circulação  em  livros,

catálogos,  pôsteres  e  mesmo  em  cédulas  de  cruzeiro1.  A  outra,  menos

conhecida, tem o mesmo nome –  A primeira missa no Brasil – e foi pintada

pelo igualmente famoso pintor modernista Cândido Portinari em 1948 (fig.2).

Estilisticamente são muito diferentes, sendo a primeira um exemplo perfeito

da estética neoclássica, com seu realismo fotográfico, idealização e temática

firmemente ancorada na história oficial. Em contraste, a tela de Portinari é

um exemplo de uma estética muito diferente, o modernismo brasileiro em seu

período mais maduro, com o rompimento da figuração e uso expressionista

da cor já bem estabelecidos.

1   Para uma descrição da circulação de imagens históricas oitocentistas, incusive a 
Primeria missa, ver ABREU, M. In SCHIAVINATTO, I. L. F. e COSTA, E. A. (orgs.), 2016.
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Figura 1: Victor Meirelles: Primeira missa no Brasil, 1860. Rio de Janeiro, RJ: Museu Nacional
de Belas Artes. 268X356 cm.

Também a “biografia” das obras é muito diferente. A versão de Meireles

é um exemplo de uma obra de arte oficial desde suas origens. Isto quer dizer

que  sua  existência  no  contexto  em  que  foi  elaborada  resultou  de  uma

decisão da sociedade brasileira por meio de sua organização política. Isto

significa também que ela não necessariamente mostra como a realidade é,

mas  está  mais  preocupada  em  propor  como  deveria  ser.  Esta  é  uma

característica típica da arte oficial e uma das razões pela qual este tipo de

produção  se  configura  em  um  lugar  privilegiado  para  compreender  as

relações entre arte e política que se desenvolviam neste período.
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Figura  2: Cândido Portinari:  A primeira Missa no Brasil.  1948, Rio de Janeiro, RJ: Museu
Nacional de Belas Artes. 272X500 cm.

A tela de Portinari, por outro lado, não se enquadra tão perfeitamente

como a de Meielles neste conceito de arte oficial. Ela foi originalmente feita

para  a  decoração  do  novo  prédio  do  Banco  Boa  Vista,  projetado  pelo

também  famoso  modernista  Oscar  Niemeyer2.  Apenas  em  2013  ela  foi

adquirida  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Museus  e  exposta,  dando  a  ela  o

reconhecimento  institucional  público  típico  de  uma  obra  de  arte  oficial,

dividindo  até  o  mesmo  museu  de  sua  homônima.  Este  périplo  rumo  ao

reconhecimento mais tardio, como veremos, não é uma peculiaridade desta

pintura  específica,  mas  uma  característica  compartilhada  com  outras  do

2   Mesmo prédio que provisoriamente abrigou de 1948 a 1952 o Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, segundo LUZ, A. in. VALLE e DAZZI, 2010.
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modernismo brasileiro e que marca uma das grandes diferenças na maneira

como a relação entre arte e política mudou no entreséculos brasileiro.

Mas não é apenas o tempo cronológico entre a revelação dos três anos

de trabalho de Meireles em 1861 e a inauguração do prédio do Banco Boa

Vista em 1948 que explica as diferenças entre as obras. Neste quase século

ocorreram algumas das maiores mudanças não apenas a arte, mas também

a identidade nacional brasileira, especialmente concentrados nos cinquenta

anos da Primeira República, cerca de duas décadas distante das  Primeiras
missas.

Este  recorte  temporal  –  a  Primeira  República  brasileira  –  é  onde  se

encontra a maior parte das mudanças e, consequentemente das reflexões,

da tese. As duas missas, pelas suas diferenças e semelhanças, ilustram muito

bem  as  questões  que  tratarei  adiante,  mas  a  parte  mais  importante  do

argumento se desenvolverá realmente em torno daqueles anos entre o ocaso

do Império e a emergência da Era Vargas3.

*

Não são apenas as diferenças entre as obras que chamam a atenção.

Mesmo ao mais apressado observador, o aspecto que mais salta aos olhos

quando as duas telas são colocadas lado a lado é a sua inegável semelhança.

A obra de Portinari é, essencialmente, uma homenagem à de Meireles:

além do título e da temática, as duas telas apresentam a mesma cena com os

3   Considerando-se que o termo “Primeira República” é uma delimitação da história 
delimitada por eventos eminentemente políticos, espere o leitor que a delimitação 
temporal do ponto de vista da história da arte seja um pouco mais elástica. Como será 
mostrado adiante, alguns dos eventos mais importantes tratados aqui ocorrem um ano 
antes da proclamação de Deodoro e um ano depois da Revolução de 30. Mais ainda: 
estes limites temporais foram solenemente desrespeitados sempre que houve a 
necessidade de complementar a argumentação, afinal a arbitrariedade de se atribuir 
datas a períodos da história não se pode sobrepor à clareza da exposição.
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mesmos  personagens  realizando  mais  ou  menos  as  mesmas  ações:  os

portugueses tomam posse da nova terra, os religiosos oficiam seus rituais e

os índios contribuem para a paisagem enquanto os  negros inexistem.  Em

outras palavras, trata-se da retratação ritualística de uma grande violência

simbólica,  onde  desterrados  d’além-mar  tomam  posse  da  terra,

transformando-a em seu território que será compartilhado com os outros que

nela  habitavam  ancestralmente  e  que  agora  se  encontram  alijados  do

protagonismo de seus próprios destinos. Uma solução pictórica de incomum

sucesso  para mostrar  a  típica narrativa da fundação do Brasil,  como um

comentário sobre o outro.

Além das características semânticas, ambas foram pintadas por artistas

que  seguiram  o  cursus  honorum dos  artistas  de  seu  tempo:  tanto  Vitor

Meireles  como  Cândido  Portinari  deixaram  suas  terras  natais  para  se

tornarem alunos  da  Academia/Escola  de Belas  Artes  e  participaram com

sucesso  das  aulas,  concursos  e  exposições  da  instituição.  Foram

reconhecidos por seus mestres a ponto de receberem o grande prêmio de

viagem da Europa como bolsistas do Estado e trabalharam em importantes

obras  de  arte  oficial,  nos  estilos  então  intrinsecamente  associados  aos

respectivos governos: o academicismo do Segundo Reinado e o modernismo

predominante na Era Vargas.

*

Quando da aquisição da tela de Portinari  em 2013, foi montada uma

exposição, chamada Quando o Brasil amanhecia que a expôs ao lado da de

Meireles.  O  objetivo  declarado  era  o  de  permitir  “ao  público  comparar

interpretações  diferentes  do  mesmo  momento  histórico4”.  A  comparação

almejada é muito visível mesmo para um público apresentado às telas pela

4   MNBA, 2013.
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primeira  vez,  pois  foram realizadas  em tempos  de  certa  estabilidade,  ou

melhor,  de  hegemonia  de  um  conjunto  de  pressupostos  estéticos  e  de

identidade nacional.

Nesta  tese  encontra-se  a  história  que  ocorreu  entre estas  diferentes

interpretações;  de como foram possíveis  as mudanças e permanências ali

observadas e, principalmente, de como ambas contribuem para entender a

construção da identidade brasileira a partir de uma narrativa sobre o outro.

Por um lado, é a história de revoluções radicais e,  ao mesmo tempo,

conservadoras.  Por  outro,  é  a  de  longos  processos  de  resistências  e

renovações que transcendem o debate propriamente artístico e se estendem

sobre  questões  de  identidade  nacional,  sobre  o  que  é  esta  coisa  que

chamamos  de  Brasil.  Mas,  principalmente,  é  uma  história  que  somente

poderia ocorrer  no período turbulento e de acirradas disputas estéticas e

políticas  da  Primeira  República.  A  compreensão  da  característica

essencialmente transitória daquele período é fundamental para entender os

movimentos na arte e na identidade brasileiras entre o paradigma imperial-

acadêmico e o moderno.

Que  esta  transitoriedade se  manifesta  em incertezas  e  inseguranças

sobre como a arte e a identidade nacional deveriam se organizar nos novos

tempos é, em si, um argumento assumidamente banal. Mais interessante é a

sua  demonstração  nas  páginas  seguintes,  onde,  seguindo  uma  lógica

ensaística,  não  há  propriamente  uma  cadeia  de  causalidades  que  vão

progressivamente de uma obra a outra, demostrando um progresso linear,

inexorável e essencialmente idealizado depois que a coerência da história

que  já  ocorreu.  Em  vez  disso,  concentra-se em  expôr  as  condições  que

beiravam  o  caos  entre  a  desintegração  de  um  paradigma  antes  que

houvesse consenso sobre o seu sucessor. Pois é justamente esta indefinição
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que tornou possíveis as mudanças e permanências visíveis pela justaposição

destas duas Primeiras missas.

Para tanto, o argumento tem um fio condutor, que é a representação do

outro. Sempre que aparecer em itálico, esta palavra se refere a um construto

metodológico complexo que será descrito mais detalhadamente adiante. De

maneira preliminar pode ser entendido como o “objeto”, o “assunto” de uma

obra  de  arte  que  cumpre  duas  condições:  em  primeiro  lugar  é  a

representação arquetípica de um ser  humano,  assim,  não se trata de um

“índio” real, mas da sua idealização; em segundo, o  autor da obra – outro

conceito  cuja  complexidade  será  bastante  explorada  abaixo  –  não  se

identifica com ele. Isto tem a consequência muito significa que o outro não

fala  de  si  mesmo:  os  discursos  imagéticos  aqui  expostos  são  os  dos

ocupantes  do  aparato  estatal,  controladores,  portanto,  do  que  se  pode

considerar a arte oficial.

Trata-se de uma ocorrência mais ou menos constante na história da arte

brasileira com manifestações que podem ser rastreadas desde os primeiros

relatos dos cronistas do século XVI.  A arte que se ocupa de interpretar o

Brasil  frequentemente lança mão de o fazer pela representação do outro,

mas de uma maneira aceitável às sensibilidades daqueles desterrados que

raramente se preocupam em ouvir a voz de seus retratados Em diferentes

momentos, os povos nativos americanos, os africanos vindos à força para a

América, os pardos, o trabalhador ou as mulheres serviram como meio de

expressão da brasilidade, mais como elementos exóticos e pitorescos do que

como agentes civilizadores de igual importância na identidade nacional.

*
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Os  capítulos  seguem  aproximadamente  o  título  da  tese:  O  primeiro

capítulo é um debate sobre o uso de fontes imagéticas (Ver),  enquanto o

segundo apresenta a categoria-chave do argumento (o outro). Junto com o

terceiro capítulo, sobre mudanças e permanências, eles compõem a primeira

parte da tese que visa estabelecer o objeto da investigação e estabelecer

algumas das categorias sobre as quais o argumento será construído.

Na segunda parte encontra-se o núcleo teórico e metodológico da tese

propriamente  dita.  Ocupa-se  da  exposição  de  conceitos  e  ferramentas

metodológicas construídas em torno da ideia de “autor”: a tradição artística

que vem do passado; as agendas políticas sobre o futuro do Brasil e sua arte;

e a historicidade do presente em que estas obras foram feitas.  Estes três

aspectos  agem  como  “coautores”  das  obras  e  correspondem

respectivamente  ao  quarto,  quinto  e  sextos  capítulos.  E,  incidentalmente

remetem e rematam o título: arte e identidade durante a Primeira República.

O que resta ao capítulo sete, isolado em sua terceira parte, é mostrar as

conclusões da tese. E são conclusões realmente no plural. Duas, para ser mais

preciso.  A  primeira  é  uma reflexão sobre as  mudanças observadas como

frutos de longos processos históricos tanto quanto de revoluções fugazes. A

segunda é que o outro, representado de uma maneira bem específica, é uma

categoria fundamental para dar sentido à identidade do Brasil da Primeira

República. 

Podem  não  parecer,  a  princípio,  conclusões  muito  inovadoras  ou

originais. Mas elas se tornam mais interessantes depois de complexificadas

pelos argumentos que as antecedem. Trata-se, em minha opinião, no mínimo

de uma história bem interessante para ser contada.

19



Parte um: O objeto da investigação

 Capítulo 1: Ver o texto e ler imagens

 1.1 . Em 1889: Sturm, Drang5 e desapontamento

It is a tale. Told by an idiot, full of sound
and fury, signifying nothing.

W. Shakespeare: Macbeth, Ato v, Cena 5

Se, visto de fora,  o mundo da arte pode parecer um lugar de paz e

concórdia, à maneira de uma ilusão de ótica, quanto mais nos aproximamos,

mais  distante  parece  esta  impressão.  A  história  da  arte  brasileira,  em

particular no que concerne à Academia Imperial de Belas Artes, parece ser

um  exemplo  particularmente  vivo  da  compreensão  da  arte  como  um

fenômeno  eminentemente  político.  Tomemos  por  exemplo  uma  pitoresca

tarde de 1888, quando

“Soldados  da  guarda  do  erário  procuravam  invadi-la  [à
Academia de Belas Artes], atraídos pelos ecos de forte tumulto.” e,
enquanto  eram  acalmados  pelo  Secretário  da  Academia  João
Maximiniano Mafra,  “A  vozearia  excitada continuou entretanto  por
algum tempo e mais tarde, em todas as rodas de artistas, sabia-se
que estava em greve a maioria dos alunos e informava-se ter havido

5   Sturm und Drang: do alemão, “Tempestade e ímpeto”, termo usado para designar o 
primeiro momento do romantismo germânico, marcado, como se deduz do nome, por 
suas atitudes exageradas e arrebatadas de seus jovens entusiastas.
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pancadaria  [!]  entre  modernos e  positivistas e  que  o  próprio
benemérito secretário, apesar de, por todos querido, tinha uma das
vistas  arroxeada  por  um  soco  que  o  atingira  quando  procurava
acalmar o ambiente.” (BARATA, 1942)

Não há mais muitas informações sobre este acontecimento, que ficou

conhecido como modernos versus positivistas. Este que ora escreve gostaria

de saber, por exemplo, se houve mais algum ferido e quanto tempo durou a

refrega. Nem a data ao certo foi possível estabelecer (ainda)6. Mas para as

finalidades  deste  texto,  será  suficiente  sermos  apresentados  aos

perpetradores e seus objetivos:

“…  os  modernos  das  vésperas republicanas eram apenas
um grupo que se rebelava contra as normas do ensino, opondo-se aos
positivistas que,  mais  radicais,  queriam  a  liberdade  absoluta,
chegando a se  bater  pela  extinção da  Academia.  Havia ainda em
minoria os conservadores ou conformados, inertes e de acordo com o
estado de coisas vigente.7” (…)

Os  modernos  acreditavam  que  a  renovação  da  arte
brasileira  passava  pela  visita  à  Europa  através  dos  prêmios  de
viagem.  Neste  sentido,  “…  Rodolfo  Bernadelli  e  Rodolfo  Amoedo
revolucionavam o espírito dos alunos com o êxito sem par das obras
por eles realizadas como o ‘Cristo e a adultera’ e o ‘Último Tamoio’.”

“Os  modernos,  já  o  dissemos,  assim  eram  denominados
unicamente  porque  pugnavam  por  uma  certa  modernização  dos
regulamentos (…). Nada tinham de ‘modernos’ na acepção de nossos
dias,  nem  de  revolucionários,  inovadores  ou  rebelados  contra  a
técnica ou a compreensão pictórica dos mestres. (…)

“Era uma hostilidade à letra do regulamento da Academia
e não a princípios fundamentais ou básicos do ensino de pintura.” (...)

“Os  positivistas pareciam diferentes, mas, no fundo, eram
os mesmos depositários fidelíssimos do espírito da Missão Francesa,
imperando ainda dominadoramente com todos os seus benefícios e
incontestáveis malefícios, decorrentes da desproporção entre ela e o
meio em que foi chamada a atuar. (…) Proclamavam ser a Academia,

6   Em 21 de Junho, segundo o jornal “O paiz” já há acordo entre modernos e positivistas 
sobre a reforma da Academia, com a inclusão do positivista Décio Villares à comissão 
majoritariamente moderna. Ver CAVALCANTI, 2007a.

7   Estes três termos, modernos, positivistas e conservadores são exemplos do que nesta 
tese se designa partido, um grupo de indivíduos agindo coordenadamente na defesa de 
uma proposta seja ela política ou estética.
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que enfaticamente denominavam ‘instituição caduca e retrógrada’, a
base de um monopólio odioso das artes e insurgiram-se contra ela
não por que quisessem forçar uma evolução, não como um protesto
aos dogmas e fórmulas da pintura nela ensinados, mas sim desejosos
de mais e melhor propagar o ensino acadêmico (…)” (BARATA, 1942)

Do que se sabe,  os espíritos mais exaltados parecem ter sido os dos

alunos  da  Academia,  que  chegaram  a  entrar  em  greve.  Mas  alguns

professores,  como  os  dois  Rodolfos  citados  acima,  além  de  Henrique

Bernardelli  também tiveram um papel  de protagonistas,  especialmente no

que ocorre  a  seguir.  Quando a  convivência  entre  os  diferentes  grupos se

tornou impossível, os  modernos simplesmente abandonaram a Academia e,

junto com os alunos, eles criam sua própria instituição de ensino. Chamaram-

na de  Atelier  Livre,  baseado em uma concepção  menos  academicista  do

ensino da arte, mais focada na prática artística.

Mais  tarde,  outros  professores  e  artistas  de  renome  –  notadamente

Aurélio de Figueiredo e Melo e Zeferino da Costa8 – aderiram ao movimento

de diferentes maneiras. Mas todos tendo em comum a percepção de que a

Academia,  seu  sistema  de  ensino  e  sua  estética  neoclássica  haviam

alcançado o limite de sua contribuição à arte brasileira. Para a história que

estou contando, o positivista Aurélio de Figueiredo é uma das figuras mais

interessantes por três motivos. Em primeiro lugar, no dramático momento em

que  os  modernos deixam  a  Academia,  o  novo  Atelier  foi  instalado  no

barracão  em  que  Figueiredo  havia  acabado  uma  obra  de  grandes

proporções representando a Libertação dos escravos do Amazonas (fig. 3).

Em segundo lugar, é o autor, junto como Eduardo de Sá e Montenegro

Cordeiro,  de  um  projeto  de  reforma  da  Academia  (o  chamado  Projeto

8   Há uma controvérsia sobre a participação de Zeferino da Costa. Segundo BARATA, 1942, 
ele não apenas apoiou o movimento, como chegou a dar aulas no Atelier Livre. 
CAVALVANTI, 2007, no entanto, aponta para o fato de que ele não estava presentemente 
no Brasil naquele período, mas ainda assim apoiou o movimento.
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Montenegro9), que resumia as aspirações dos positivistas para a instituição. A

contraparte dos  modernos  é o Relatório Bernardelli10.  Ambos projetos viam

no Estado um ator fundamental na formação de artistas e no incentivo à

produção  de  obras  de  arte.  As  distinções  são,  na  maior  parte,

administrativas: os positivistas advogavam a extinção da academia em favor

de um conjunto de ateliês e cursos livres para o ensino das artes com um

foco maior na prática artística do que na formação teórica e intelectual. Os

modernos,  por  sua  vez,  pediam  principalmente  mudanças  nas  práticas

didáticas na Academia, especialmente maior liberdade de cátedra para os

professores e mais liberdade criativa para os alunos, a fim de alcançarem os

recentes desenvolvimentos da arte europeia.

Figura 3: Aurélio de Figueiredo e Melo: A Lei Áurea, 1889. Manaus, AM: Biblioteca do Estado
do Amazonas. 665X365 cm

O terceiro momento que Aurélio de Figueiredo é interessante para esta

história foi  quando, já na República,  o governo se decidiu por reformar o

ensino  de  Belas  Artes  e  o  artista  foi  um dos  indicados  para  a  comissão

9   CORDEIRO, VILLARES e FIGUEIREDO, 1890.
10   BERNARDELLI, 1891.
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responsável. A dita comissão fora inicialmente composta exclusivamente com

partidários do projeto moderno, mas a desistência de Rodolfo Amoêdo abriu

espaço para a inclusão de Figueiredo.

*

Por  mais  que  modernos  versus  positivistas seja  um  índice  das

divergências de opiniões na comunidade acadêmica – e do nível que estas

disputas podiam alcançar –,  seus relatos são também um estudo sobre o

consenso como princípio e como política. Princípio no sentido de origem da

necessidade de mudança. Dele participam tanto professores como alunos,

tanto modernos como positivistas. Todos agrupados em torno da percepção

de que o ensino e a produção das artes no Brasil necessitava de mudanças

profundas para sua atualização. 

O consenso como política se manifesta pela maneira como o conflito foi

resolvido:  com  a  vitória  de  ninguém,  mas  acomodando  interesses,

resguardando  práticas  administrativas  e,  em  um primeiro  momento,  com

pouca mudança  em relação  ao  prestígio  da  estética  acadêmica.  Para  os

alunos,  impetuosos e tempestuosos partidários  de uma revolução na arte

nacional, isto não era nada menos do que “capitulação e desapontamento”,

como colocou Gonzaga Duque Estrada11.

Aliás,  a  crítica  e  o  desapontamento  são  os  principais  temas  que

emergem dos testemunhos que temos do evento. Eles aparecem no relato

que Frederico Barata fez do evento em sua biografia de Eliseu Visconti e que

é uma das mais citadas fontes sobre o mesmo12.  O aranheiro da Escola, de

Gonzaga Duque Estrada, é o outro relato igualmente baseado nas memórias,

embora  tardias,  do  famoso  crítico  que  também  foi  uma  testemunha
11   ESTRADA, 1907.
12   BARATA, 1942. As outras fontes encontradas sobre Modernos versus positivistas são 

ABRIL CULTURAL (ed.). 1979, CAVALCANTI, 2007 e LEITE, 1999.
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participante no evento. Deste último autor, temos ainda Mocidade morta que,

como roman à clef, é uma ficcionalização do evento e do contexto. Embora

não possa ser citado como referência histórica em um sentido hermenêutico,

a ficção conforma e traduz o clima do período. Além disto, e contribuindo

para a composição da narrativa do ocorrido, há ainda o acompanhamento

feito destes eventos pela imprensa13.

Em todas estas fontes, os elementos narrativos mais recorrentes são a

crítica ao status quo e o desapontamento com os resultados. Neste sentido,

Modernos versus positivistas foi um microcosmo, quase uma amostra de um

padrão na história da arte brasileira, marcada pelo desejo de renovação que

parece sempre culminar no anticlímax da resignação.

*

Existem várias  maneiras  de  descrever  e  interpretar  a  história  da

Academia. As narrativas mais comuns, ou, pelo menos as mais difundidas,

podem ser agrupadas em dois grandes campos. No primeiro estão os que se

ocupam em descrevê-la como uma tentativa de civilizar  o Brasil  Imperial

para acompanhar os desenvolvimentos da Europa, o segundo é

(…)  a  crítica  modernista  militante  e  apaixonada  fez
com que a maioria dos estudos sobre a trajetória da antiga
Academia Imperial de Belas Artes, depois Escola Nacional de
Belas Artes, fosse marcada pelo maniqueísmo ou a rejeição  a
prori de tudo que tivesse a ver com a Academia/Escola.14

Do primeiro campo, talvez o exemplo mais paradigmático seja o livro

clássico de Alfredo Taunay,  A missão artística francesa de 181615. A imagem

13   Que foram recolhidos e criticamente analisados por CAVALVANTI, 2007.
14   PEREIRA, 2016
15   TAUNAY, 1983
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que emerge de sua leitura é a de um grupo de grandes artistas que cruzou o

atlântico para civilizar a paisagem selvagem brasileira. Os aspectos heroicos

do grupo são ressaltados, tanto quanto suas habilidades excepcionais. São

características que foram necessárias pelas muitas dificuldades encontradas

pelos mestres franceses na nova terra inculta e mesquinha. Contudo, apesar

de suas grandes aptidões e resolução, lhes foi impossível cumprir sua meta,

que somente foi  alcançada muito depois,  por  seus  alunos e  já  durante o

Império,  quando  o  sistema  acadêmico  atingiu  seu  auge.  Esta  narrativa

missionária  e  civilizatória  coincidia  com a de  progresso  e  civilização que

Segundo Reinado promovia sobre si próprio, em um dos muito indicadores da

convergência do projeto artístico da Academia com o do Império.

Este  tipo  de  abordagem  continuou  gerando  trabalhos,  embora

minoritários,  mesmo  no  século  XX16.  Estes  costumam  se  centrar  em  um

método  de  exposição  e  análise  baseado principalmente  na  biografia dos

artistas,  ecoando  uma  tradição  na  história  da  arte  que  vem  se

desenvolvendo  desde  Vasari,  no  século  XVI,  passando  pelas  “teorias  do
gênio” típicas do romantismo até chegar nos estudos de fundo psicológicos a

partir do século XX17. Aqui a Academia é referenciada secundariamente, mas

de  forma  constante:  No  início  das  carreiras,  como  um  horizonte  para  o

desenvolvimento  dos  jovens  artistas,  depois  como  locus de  disputas  e

procedimentos para a legitimação dos mesmos e, finalmente, como instância

de consagração, pelo reconhecimento público e prestígio a ela associados.

16   Estou pensando em estudos como a biografia de Eliseu Visconti por Frederico Barata já 
citada, mas também, os numerosos estudos de Alfredo Galvão na Revista do Patrimônio, 
bem como na obra de referência Subsídios (GALVÃO, s/d) e boa parte da produção do 
grupo Pinakotheke, no Rio de Janeiro, como também alguns textos ligados ao IHGB. Até 
mesmo pelo seu objeto de estudo, estes trabalhos tendem a estar no limite da hegemonia
do modernismo na historiografia da arte brasileira. Esta opinião ainda carece de um 
levantamento mais sistemático, que foge do escopo e das possibilidades desta tese. Uma
revisão crítica preliminar pode ser encontrada em PEREIRA, 2016 e DAZZI, 2010 e 2012.

17   Um bom exemplo deste último caso é a popular obra de Simon Schama, O poder da arte 
(SHAMA, 2010). Uma boa descrição da tradição, especialmente sobre a teoria do gênio, 
em seus termos estéticos e filosóficos encontra-se em JIMENEZ, 1999.
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Desta maneira, a vida do artista é dominada pela atuação desta instituição

que perpassa todas as etapas de seu desenvolvimento profissional, e à qual

os aspirantes a uma carreira nas artes devem se submeter.

O segundo campo de reflexões sobre a Academia, ganhou proeminência

com o advento do modernismo como paradigma hegemônico da cultura e da

identidade brasileira a partir  dos anos 1930.  Com ele estabeleceu-se uma

outra metanarrativa sobre a história da arte no Brasil,  em que a arte do

século XIX se notabilizava por dois aspectos. Em primeiro lugar, a Academia,

mais  do  que  um  papel  de  estabilidade,  desempenhava  um  de  franco

imobilismo. Sendo parte integral do aparato de legitimação do Império tanto

quanto de sua burocracia,  a instituição era caracterizada, acima de tudo,

pelo caráter conservador. Esta crítica se aplica à atuação política daquela

instituição –  e  de  seus  membros  –  tanto  quanto  à  sua  dinâmica  interna,

especialmente em relação ao ensino.

O  outro  aspecto  constante  nas  narrativas  modernistas  sobre  a

Academia  diz  respeito  à  própria  estética  da  instituição,  considerada

alienígena  ao  país.  Tratava-se  de  uma arte  “fora  do  lugar”,  para  usar  o

famoso  conceito  de  Roberto  Schwartz  (2014),  que  encontra  uma de suas

melhores sínteses na descrição do crítico Pietro Maria Bardi:

Se o barroco aqui se radicou – afinal era o estilo da Igreja e
da retórica ibérica, quente e agitado – e recebeu acréscimos locais, o
neoclássico porém logo se mortificou, sem apresentar possibilidades
de  se  inserir  no  ambiente.  Latrombe  adaptando  Vitúvio  em
Washington, pelo menos desenhou os capitéis com folhas de tabaco;
no  Rio,  Montigny  delineia  folhas  de  acalanto  gregas  sem  sequer
pensar que um capitel floreado de bicos-de-papagaio teria sido uma
maravilha. Não se verificou nenhuma reelaboração no estilo que ia
servir ao Império.

Nas  gélidas  aulas  da  Academia,  gélidas  de  ideias,
naturalmente, o jeito local foi, por completo, posto de lado. Como em
Paris, os exercícios para os alunos eram deste teor: “Templo Jônico
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nas margens do Ilyssus”, “Elevação geometral e plano de um elegante
hospital, com comodidades para os dois sexos”, “Cornija do Palácio
Strozzi em Florença”. (BARDI, 1975:152)

Esta  segunda  tendência,  de  crítica  profunda  à  herança  acadêmica,

gozou de imenso prestígio ao longo do século XX. Não apenas o trabalho

historiográfico  em  si,  mas  a  produção  artística  e  mesmo  a  identidade

brasileira do período foi construída em grande parte sobre uma narrativa de

superação  do  passado  imperial.  Apenas  na  última  virada  de  séculos,

aproximadamente desde a última década do vigésimo, foi que se começou a

considerar uma visão menos militante em relação ao oitocentos brasileiro. A

historiografia mais recente tende pensar de maneira menos demeritória a

Academia e menos heroica o modernismo18.

*

A  despeito  de  todas  as  diferenças,  as  descrições  da  história  da

Academia, tanto as laudatórias como as críticas, têm, é claro, muitos pontos

em comum. Dois se destacam pela constância com que emergem. Um é a

predominância do debate político – seja como conflitos internos à própria

instituição, seja como ingerência do governo imperial –, o outro é a ausência

da discussão estética. A arte acadêmica propriamente dita parece ser,  na

maior parte dos casos, um detalhe, uma consequência da política.

Isto não chega a ser nenhuma grande surpresa. É impossível entender

Academia como um fenômeno isolado de seu contexto político: ela não pode

ser dissociada do Império que a patrocinava nem institucionalmente, nem

esteticamente. Desde o início ela foi pensada como um órgão do Estado com

a  função  de  promover  a  instrução  artística  tanto  quanto  de  legitimar  a

18   Ver a este respeito, mais uma vez, PEREIRA, 2016 e DAZZI, 2013.
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monarquia19. Em um contexto em que um mercado para a arte20 ainda estava

longe de se formar no Brasil,  a tutela do mecenato imperial  foi  a grande

força impulsionadora da arte oitocentista.

Por isto não é sem motivo que o auge do prestígio acadêmico coincide

com o tempo em que o Segundo Reinado está também em seu apogeu. Tanto

Império como Academia, viam-se como força civilizadora. Isto se reflete na

arte daquele tempo, tão admirada e defendida pelos  conservadores. Eram

obras que se utilizavam das técnicas neoclássicas para criar e difundir as

ideologias  centrais  do  Império:  sua  legitimação  no  passado  glorioso  e  a

necessidade de sua continuidade para construir um futuro civilizado.

Assim,  o  Império  e  sua  Academia  mantinham  uma  relação  de

legitimação mútua na qual a função da arte era bem estabelecida e muito

bem cumprida por seus princípios estéticos. A necessidade de conservação

da estética acadêmica no Brasil frente às grandes transformações da arte no

século  XIX  estão  na  base  dos  numerosos  conflitos  internos,  geralmente

resolvidos pelo recurso a forças externas à instituição.

*

Qual  é,  então,  a  grande  novidade  que  emerge  de  Modernos  versus
positivistas?  Em  outros  momentos  professores  e  alunos  já  haviam

abandonado  a  Academia,  como  no  caso  do  chamado  Grupo  Grimm  em

188421.  Também as disputas internas não eram nenhuma novidade: mesmo

19   Seja no período ainda do Reino Unido ou do Império.
20   A organização da arte como “mercado” é uma das principais características da arte 

moderna, em oposição ao sistema de mecenato, predominante no sistema acadêmico. 
Para uma discussão mais aprofundada deste tema consultar BOURDIEU, 1996, 2013; 
ZOLBERG, 2013, HEINICH, 2008 e, principalmente, WHITE & WHITE, 1965.

21   No período em que foi professor da Academia, Georg Grimm introduziu a pintura ao ar 
livre, o que gerou grandes conflitos com a hegemonia da pintura em estúdio, mais 
apropriada à técnica e estética acadêmica. Esta situação culminou com sua saída – e de 
seus alunos mais próximos – da instituição.
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antes da abertura da Academia, em 1826, já havia conflitos entre os artistas

da missão francesa e os portugueses, como o primeiro diretor da instituição,

Henrique José da Silva; ou a polêmica em torno do caso Grandjean Palière

em 184922; ou ainda mais famosamente, a conhecida inimizade entre Taunay

e Porto-Alegre, talvez seus mais importantes diretores. Não, conflitos internos

não  eram  nenhuma  novidade  entre  os  acadêmicos,  embora  não  tenha

encontrado nenhum outro exemplo de violência física.

Tampouco a ingerência externa do governo Imperial em questões das

belas artes era estranha. Desde o início a Academia foi um projeto político

acompanhado  de  perto  pelo  governo.  Em  várias  ocasiões,  as  disputas

internas  foram resolvidas  pelo  recurso  ao Estado,  como nos  casos  acima

mencionados, desde as desavenças entre franceses e portugueses no início

do Império,  até aquelas entre  modernos e  positivistas,  no seu final.  Além

disto, a direção da Academia era escolhida diretamente pelo governo e mais

de uma vez o cargo foi ocupado não por artistas, mas por burocratas de

outras carreiras.

Assim, em termos de características da narrativa propriamente dita, não

há  rigorosamente  nenhuma  novidade  em  Modernos  versus  positivistas,

exceto a gravidade e o contexto. A questão

“… provinha mais diretamente da organização obsoleta do
regulamento do que, propriamente, das suas nugas e quizilas, a que
estavam acostumados todos os artistas daquele tempo.” (ESTRADA,
1907)

Mas  não  se  restringia  aos  limites  institucionais.  O  evento  deve  ser

entendido no bojo de profundas mudanças institucionais o Brasil. A crise de

22   A concessão de bolsa de viagem à Europa a Palière foi objeto de intensas acusações de 
fraude e favorecimento naquele ano.
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legitimidade da direção da Academia era a crise do próprio academicismo

que era, ela própria, parte da grande crise do final do Império. E, como em

geral  ocorre,  tempos  de  crise  são  também  tempos  de  mudanças  e  de

expectativa, bem como de suas frustrações. Para a surpresa de ninguém, a

resolução  veio  de  fora,  com  um  decreto  do  novo  ministro  do  interior,  o

positivista Benjamin Constant, reconhecendo a legitimidade da proposta dos

modernos.  Após constituírem o  Ateliê  Livre,  os  professores  daquele grupo

formaram a base da nova direção da agora Escola Nacional de Belas Artes.

Não sozinhos, mas em conjunto com os seus rivais originais, os positivistas.

De um ponto de vista político-administrativo, este arranjo manteve os

conflitos de fundo e foi mais uma adaptação da velha Academia aos tempos

republicanos do que realmente uma mudança de estruturas. Isto explica a

frustração  dos  envolvidos,  especialmente  os  mais  jovens  como,  à  época,

Eliseu Visconti.  Mas também conforma todo o evento à “história geral” da

instituição.

*

Outra característica em comum entre a “história geral” da Academia e

Modernos  versus  positivistas em  particular,  é  que  seu  registro  baseia-se

fortemente em fontes textuais. Como descrito anteriormente, alguns artigos

da  imprensa  e  memoriais  formam  a  principal  parte  dos  relatos23.  E  a

narrativa que daí emerge é a de que não havia realmente nenhuma diferença

significativa entre os projetos de modernos e positivistas. Esta impressão é

ainda reforçada tanto pela comissão formada pro membros de ambos os

partidos  de  artistas,  como pelas  reformas  propriamente  ditas,  que  foram

implementadas nos primeiros anos da República e têm mais de continuidade

do que de ruptura.

23   Sobre os artigos na imprensa, der nota de rodapé 13. Os memoriais são especialmente os
de Duque Estrada (1907) e Frederico Barata (1942)
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Mais  ainda,  as  relações  da  Escola  com  a  República  assumiram uma

forma não muito diferente daquela que havia nos tempos do Império. Em

ambos  os  casos  a  Academia/Escola  agia  como legitimadora  do governo,

contribuindo para o discurso oficial, enquanto tinha sua hegemonia na esfera

das  artes  e  a  sua  própria  existência  eram  garantidas  pelo  suporte

governamental.  Esta  simbiose  foi  mesmo  responsável por  um  segundo

período  áureo  da  Escola,  que  culminou  com  a  sua  participação  nas

comemorações do centenário da Independência, em 1922 (MOTTA, 1992).

De  um  ponto  de  vista  da  história  político-administrativa  da

Academia/Escola,  modernos  versus  positivistas  é  mais  um episódio  nada

especial que seguia o “roteiro padrão” das relações entre a política e a arte

no  Brasil:  havia  problemas  com a  distribuição  de  poder  institucional,  um

grupo se revolta,  tudo é resolvido pelo arbitro governamental  e as coisas

voltam a ser como antes, mas com novos personagens nos velhos papéis, até

que as pressões se elevem novamente e o ciclo se repita. Uma verdadeira

revolução, no sentido de uma volta completa ao ponto de partida.

Esta  maneira  de  interpretar  os  eventos,  embora  correta,  parece

insuficiente para explicar a existência de diferentes grupos contestadores, ou

de  diferentes  propostas  de  reforma.  Isto  sem  falar  do  extremismo  das

próprias ações de chegar à violência física, abandonar a Academia e exigir

sua extinção. Uma explicação dos eventos mais completa pode ser obtida se

adotarmos uma abordagem mais focada nos debates estéticos e ideológicos

que podem ser encontrados nas obras produzidas pelos envolvidos. Afinal de

contas, os artistas são profissionais treinados para se expressar de maneira

mais efetiva por meio de sua arte.
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 1.2 .  O que as imagens revelam

Até agora,  a  crise do final  dos anos 1880 foi  vista exclusivamente a

partir  das  fontes  textuais.  Mas  em  se  tratando  de  uma  instituição  cujos

principais objetivos são criar imagens, poderíamos nos perguntar se a leitura

de sua produção visual não poderia nos ajudar a entender melhor toda esta

situação.

Algumas imagens, especialmente aquelas relacionadas à arte oficial são

muito claras por sua própria natureza, uma vez que objetivam convencer o

público  de  seus  pontos  de  vista  políticos.  As  mensagens  que  visam  a

legitimidade do governante ou a justeza do projeto político devem ser claras

para ser efetivas. Isto é verdadeiro em momentos de estabilidade, como o

Brasil Imperial ou o moderno, após a partir dos anos 1930. Mas quando se

está entre hegemonias e a clareza sobre o destino da nação é uma questão

ainda em aberto, como é o caso da Primeira República, a diversidade da

produção  artística  é  particularmente  rica  em  informações  para  o

pesquisador.

 No estudo dos períodos de estabilidade política, o maior risco para a

pesquisa é o de converter as imagens em meras ilustrações didáticas.  Os

argumentos  em  si  são  confirmados  apenas  através  das  fontes  textuais.

Nenhum conhecimento novo é gerado a partir das fontes visuais (SOARES,

2001; BURKE, 2000). Isto leva também ao risco correlato de se assumir um

viés de confirmação: como as imagens são meramente ilustrativas, procura-

se apenas aquelas que confirmam o que já se sabe,  e assim é perdida a

oportunidade de levantar novos dados.

Em contraste, nos períodos de mudanças profundas, a arte oficial perde

sua clareza. Ocorre que, quando os arranjos institucionais na política e na

arte começam a se desestabilizar, as certezas sobre o que é o Brasil e sobre o
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que  é  uma  arte  realmente  “brasileira”  começam  a  ficar  imprecisos.  O

resultado  é  uma  espécie  de  dispersão  semântica,  quando  os  símbolos

começam a agregar novos sentidos e ressignificar outros. As imagens destes

tempos são menos uniformes e há mais disputa entre as propostas políticas e

estéticas que defendem.

Com códigos mais ambíguos, os artistas perdem algo do controle da

leitura que seu público terá da obra. Assim, por mais atenção dispensada aos

temas mais centrais, os detalhes são tratados de maneira menos refletida.

Ou, o que no final tem o mesmo resultado metodológico, os elementos cuja

significação são mais frágeis, tendem a revelar mais.

Neste  sentido  é  mais  provável  que  nas  obras  deste  período  se

manifestem questões sobre as quais o artista24 não têm plena consciência ou

às quais atribui uma importância menor. No que eram considerados detalhes

– como a paisagem ou os personagens secundários – é mais provável que se

encontrem “atos falhos” que, em geral, recebem mais cuidado e reflexão nos

elementos centrais da composição25. Mais interessante ainda, é o que ocorre

quando a passagem do tempo é adicionada à interpretação das obras. As

diferenças na importância de determinados elementos, e nos sentidos que

carregam,  tornam mais  visíveis  aspectos  antes  “escondidos”  nas obras.  É

como se a  distância  temporal  tornasse mais  fácil  de ver  coisas  que nem

mesmo o autor percebia que estava deixando para o futuro.

*

Quando da saída dos  modernos da Academia, estes se instalaram “no

enorme  barracão  construído  em  pleno  largo  de  São  Francisco,  junto  à

estátua de José Bonifácio, onde Aurélio de Figueiredo expusera o grande
24   O que BURKE, 2000 chama de “Método das orelhas de Morelli”, em referência ao famoso 

texto de GUINZBURG, 1989.
25   Esta ideia está presente, embora no contexto do audiovisual, em PICHEVSKI, 2012.
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quadro alegórico ‘Redenção do Amazonas’” (BARATA, 1942). Este barracão

parece um bom lugar para começar a demonstrar as distinções entre os dois

grupos que rebelaram-se em 1888.

O quadro de Figueiredo, oficialmente chamado A lei áurea (fig. 3) tem

como  tema,  obviamente,  a  libertação  dos  escravos.  Seguindo  a  velha

tradição acadêmica, trata-se de um quadro de grandes dimensões. Foi feito

por encomenda do mecenas estatal – no caso, o Estado do Amazonas – para

celebrar  seu  pioneirismo  na  libertação  dos  escravos  (o  Amazonas  foi  o

segundo estado a abolir a prática, apenas alguns meses após o Ceará).

De um ponto de vista formal, a pintura reproduz a experiência visual

com  bastante  sucesso.  Não  há  dúvidas  que  Aurélio  de  Figueiredo  era

perfeitamente capaz de pintar  pessoas,  plantas,  paisagens e objetos com

uma perfeição fotográfica.

Mas  isto  não  significa  que  seja  uma  obra  realista.  Trata-se,

essencialmente  de  uma  alegoria  e  uma  reflexão  sobre  a  história  e  o

progresso, características comuns nos trabalhos de artistas positivistas. As

personagens que ali aparecem não são pessoas reais, mas símbolos. O povo

do Amazonas,  representado pelo caboclo,  se apresenta,  com os frutos da

riqueza, ao próprio Estado (que também aparece na escultura com o barrete

frígio, provavelmente por conta das convicções republicanas de Figueiredo).

É essencialmente uma promessa da prosperidade que aguarda no futuro, por

meio  do  progresso.  Este  otimismo  é  ainda  reforçado  pelas  alegorias  da

indústria,  das  artes,  e  da  ciência  que  circundam  a  cena,  enquanto  as

relacionadas ao tempo denotam a ocorrência de um evento importante na

história. Todas as alegorias são representadas por mulheres brancas. O único

negro – o tema do quadro, não custa lembrar – está espremido em um canto
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escurecido, junto com um índio, estendendo a mão como se almejasse um dia

fazer parte da cena que ali se apresenta.

Temática e estilisticamente a obra é uma típica pintura positivista. De

todos os partidos artísticos de que esta tese trata, este é, sem dúvida, o mais

fácil de caracterizar, uma vez que seus princípios estavam ancorados nos do

grupo  político-filosófico  de  mesmo  nome,  os  positivistas26.  De  maneira

bastante resumida, eles pensavam a história como uma evolução linear que

ia da barbárie ao estado positivista. Neste estado de contínua evolução, a

ciência seria o principal  condutor da sociedade, superando a religião e a

metafísica. O grupo em si, organizado no Brasil em tono da Igreja Positivista,

assumiu como missão tornar a transição rumo à sua utopia o mais suave e

célere possível o que se traduziu em um grande investimento para controlar a

narrativa simbólica da nova República Brasileira27.

As alegorias foram o meio mais utilizado pelos positivistas para divulgar

e defender seus projetos por meio da arte.  O uso quase que exclusivo de

mulheres brancas neste papel pode ser rastreado aos valores fundamentais

da doutrina, já que, pelo seu tradicional papel de mães e educadoras elas

eram vistas como responsáveis pela manutenção da moral e do progresso da

sociedade.  O  objetivo  final  era  alcançar  o  estado  positivista,  guiado  por

princípios científicos inclusive nas decisões políticas. Era este o caminho que

se acreditava que estava sendo seguido pelas nações europeias.

A consequência desta visão da história eurocentrada foi deixar o negro

e o índio nas sombras. Mesmo quando eram o tema principal, restava-lhes

apenas o papel de observar a história sendo feita, sem jamais participar. São

26   Mais do que qualquer outro grupo político atuante na Primeira República, os positivistas 
atribuíam uma grande importância no controle da produção de símbolos, especialmente 
através da arte, para a legitimação social de suas ideias. Para uma descrição mais 
detalhada, ver CARVALHO, 1999.

27   Cf. CARVALHO, Op. Cit; HOLANDA, 2015.
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quase  uma  relíquia  do  passado  que  deverá  ser  superado  em  favor  do

progresso. Este é, aliás, um traço comum às obras do período, que remonta à

tradição  imperial.  Os  índios  da  Primeira  missa de  Meireles  (fig.1),  por

exemplo, apresentam a mesma passividade enquanto são empurrados para

as  regiões  menos  iluminadas  das  bordas  da  tela.  Na  verdade,  eles  são

representados  muito  mais  como  parte  da  paisagem  do  que  elementos

humanos em si.

Estas não são as únicas semelhanças dos positivistas, firmes defensores

do  republicanismo,  com  o  academicismo  do  Império.  Há,  na  obra  de

Figueiredo  uma  espécie  de  “continuação”  da  tradição  acadêmica,

especialmente em seus aspectos formais. A técnica e a composição da obra,

essencialmente  neoclássicas28,  se  sentiriam  em  casa  nos  salões  da  velha

Academia Imperial de Belas Artes. E, em termos de conteúdo, carregava uma

das  marcas  mais  características  da  arte  oficial  do  Império:  uma retórica

pedagógica, onde as obras de arte serviriam para engrandecer a sociedade,

servir  como exemplo moral29. Historia magistra vitae. Isto se traduz,  mais

uma vez, na idealização e no grande otimismo que perpassa toda a obra. De

uma maneira geral, a teoria da história oferecida pela tela pode ser descrita

como uma narrativa de grande fé na civilização, representada pela ciência e

pelas artes.

*

A distinção principal entre os  positivistas e os  conservadores está em

sua relação com o tempo. Os positivistas projetavam suas esperanças em um

futuro promissor, representado pelo progresso e sua teoria linear da história.

28   Por exemplo, pela sua ênfase no desenho linear, na composição piramidal e na 
valorização dos elementos humanos.

29   Neste sentido é que não havia problemas em tornar a realidade mais bela e a retórica 
mais clara, mesmo que à custa da representação da realidade objetiva. Ver a este 
respeito, BROCOS, 1933.
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Enquanto isso, o “futuro” acadêmico tradicional era mais geográfico: envolve

encontrar as nações avançadas da Europa que estão trezentos anos à frente

do Brasil, para parafrasear Euclydes da Cunha.

Um bom exemplo desta mensagem pode ser visto em A libertação dos
escravos, (fig. 4) de Pedro Américo, um dos grandes expoentes do período

Imperial da Academia, bem como importante ator político no período30.  O

quadro,  a  exemplo  de  A lei  áurea  de  seu  irmão Aurélio  de  Figueiredo,  é

essencialmente alegórico:  os escravos se apresentam diante da liberdade,

enquanto  a  vitória  circundada  pelas  artes  e  a  ciência  se  aproxima,  e  a

alegoria da fé pode ser vista ao longe. À cena assistem as nações da terra,

em um semicírculo presidido pela alegoria do Brasil. Todas, mais uma vez,

são mulheres brancas, à exceção dos próprios escravos e, ironicamente, o

demônio da escravidão, que são negros. Com o fim da monarquia, o quadro

nunca chegou a ser completado.

30   Américo chegou a ser deputado constituinte durante a Primeira República.
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Figura  4: Pedro Américo: A libertação dos escravos, 1889. Palácio dos bandeirantes, São
Paulo,  SP.  138,5x199cm.  (uma segunda versão encontra-se  no Museu Nacional  de Belas
Artes, Rio de Janeiro, RJ).

De um ponto de vista formal têm-se a impressão de que a relação entre

os  conservadores e  os  positivistas era  bem mais  amigável  do  que a  dos

modernos com ambos. Como tudo na vida, a verdade é que estas relações

são bem mais complicadas. Os diferentes partidos são os melhores aliados

em  alguns  níveis  e  os  piores  adversários  em  outros.  E  por  mais  que  os

positivistas  mantivessem  os  princípios  estéticos  neoclássicos,  eram  tão

críticos quanto os modernos em relação à Academia.

*

De volta ao barracão, vimos que Aurélio de Figueiredo estava de saída.

O espaço foi então ocupado pelo grupo dos  modernos que formaram seu

39



Atelier Livre. Não encontrei nenhuma informação sobre o que foi produzido

no curto período em que lá permaneceram antes de sua realocação para o

sobrado na rua do Ouvidor. Mas é possível saber em que trabalhava Henrique

Bernardelli naquele mesmo tempo: coincidentemente em obras que tinham

como tema a escravidão e o outro. Mas como um índice das diferenças entre

modernos  e  positivistas, os  personagens,  o  tempo,  o  estilo,  o  tom  e  as

atitudes em relação à civilização sejam bem diferentes.

Figura 5: Henrique Bernardelli: Os 
bandeirantes, 1889. Rio de Janeiro , RJ: 
Museu Nacional de Belas Artes. 400 x 290 cm

Figura 6: Henrique Bernardelli: Os
bandeirantes s/d. São Paulo, SP: Palácio dos

Bandeirantes. 132.5 x 100,5 cm

Bernardelli  trabalhava  nas  duas  versões  de  Os  bandeirantes,  que  se

encontram no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro (fig.5),  a

outra no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo (fig.6). As duas versões são

muito  parecidas,  exceto  por  um  detalhe  crucial,  a  presença  dos  índios

escravizados, julgada muito incômoda para sede do governo paulista.
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Trata-se de uma obra do início do chamado “Ciclo dos bandeirantes”,

quando Henrique Bernardelli se interessou por estes personagens da história

brasileira e culminou com as encomendas do Museu Paulista em 1922.  As

expedições  dos  bandeirantes  pintadas  em  1889,  chamadas  bandeiras  de

apresamento,  capturavam  índios  para  trabalhar  como  escravos.  A  cena

retratada  se  refere  a  exatamente  um  destes  momentos,  quando  os

bandeirantes estão retornando com o “produto” de sua empreitada e param

para beber água de uma poça no chão.

São imagens muito distantes das alegorias de Pedro Américo e Aurélio

de Figueiredo. Henrique Bernadelli opta por apresentar uma tela muito mais

realista, no sentido de se afastar da alegoria. Os bandeirantes e índios ali não

pretendem  ser  abstrações,  mas  imagens  mais  próximas  do  que  aqueles

personagens teriam sido de fato,  ao menos no imaginário  de Bernardelli.

Neste sentido, a indumentária e o cenário são cuidadosamente estudados,

como se esperaria de uma sólida formação acadêmia. Mas, para além das

escolhas estilísticas, é na própria cena retratada que está a maior diferença:

o quadro apresenta uma visão bem mais crítica e pessimista da civilização,

mostrando o tratamento desumano dispensado pelos heróis da nação contra

a população indígena.

Para  se  ter  uma  noção  mais  precisa  do  impacto  desta  inovação

narrativa, é preciso ter em mente que não apenas a civilização e o futuro

eram intensamente  idealizados,  como exemplificado  pelos  positivistas.  As

representações do passado e em especial das populações indígenas estavam

igualmente distantes  da realidade.  Mas,  diferente dos ideais  e  promessas

republicanos,  as  representações  da  história  e  dos  povos  nativos  eram

reguladas  pela  visão de  mundo e  a  identidade herdadas  mais  ou  menos

intactas da arte do Império.
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No esforço de produzir uma identidade comum para a nação brasileira,

a ideia de uma contribuição indígena à cultura e à raça era inescapável.

Buscava-se uma metáfora da força e da exuberância da paisagem selvagem

americana capaz de se unir  aos agentes da civilização vindos da Europa

para formar o brasileiro. Daí o indianismo como tema comum tanto na arte

acadêmica  como  na  literatura  romântica,  com  sua  tendência  em  ver  as

relações entre os povos originários e os colonizadores como harmoniosa.

Contra  esta  sensibilidade  é  que  podemos  entender  o  impacto  e  a

subversão de  Os bandeirantes. Se a escravidão e os maus-tratos contra os

escravos negros eram tolerados pela sociedade brasileira, o mesmo não se

aplicava  àqueles  “bons  selvagens”  que  eram,  afinal,  antepassados  da

civilização brasileira. A injustiça da obra é ainda reforçada pelas poses das

personagens: enquanto os bandeirantes se jogam como animais que bebem

diretamente do chão, em uma inversão do que, como veremos adiante, era o

esperado da representação do  outro, não dos protagonistas da história. Os

índios cativos, em forte contraste, observam estoicamente o comportamento

de  seus  captores.  Sua  presença  se  tornou  inaceitável  pela  lembrança  da

distância  entre  a  expectativa  do  bandeirante  idealizado  como  herói  e  a

realidade histórica dos escravagistas representado por Bernardelli.

*

Mesmo nas  telas  que se  pretendem realistas  há algo de retórico.  As

personagens não são meros índios e bandeirantes, mas metáforas para a

barbárie e a civilização. A mensagem que transmitem é bem mais ambígua

do que a inequívoca fé no progresso dos positivistas. Ela lança dúvidas sobre

a possibilidade da civilização dominar a barbárie e sobre o que é realmente

significa ser civilizado. Os índios continuam cumprindo seu papel de nobres

ancestrais  dos  brasileiros,  como  vinham  fazendo  desde  os  tempos  do
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Império; mas nisto contrastam com a violência dos bandeirantes, rebaixados

a selvagens e, ironicamente, incapazes de se adequar às regras do mundo

civilizado.

Esta inversão iconográfica onde “o vencedor é representado aos pés do

vencido”  (CHRISTO,  2002a:46)  provou  ser  demasiadamente  real  para  a

narrativa da identidade nacional.  Especialmente para os paulistas por sua

relação mais próxima com as bandeiras. Daí a necessidade de mudá-la para

a versão do quadro posteriormente adquirida pelo governo de São Paulo

para o Palácio dos Bandeirantes. A retirada dos índios conforma-se melhor à

narrativa oficiosa dos bandeirantes como exploradores e heróis que criaram

o Brasil, mesmo que isto prejudique a precisão histórica.

*

Para completar o cenário da arte oficial brasileira da virada do século

XIX ao XX, é necessário falar de um outro conjunto de artistas, um outro

“partido”  artístico:  os  realistas.  Este  termo,  na  história  da  arte,  é  tão

problemático  como  “moderno”  por  sua  polissemia.  Além  disso,  um  dos

principais  artistas  que  abrigarei  sob  esta  rubrica,  Modesto  Brocos,

provavelmente se sentira ofendido em ser assim designado31. Contudo, estou

me referindo a artistas que como Brocos ou Almeida Júnior não faziam uso

de alegorias  fantásticas  em suas  obras.  Tampouco  retratavam momentos

históricos  que  não  presenciaram.  Em  sua  obras,  embora  inegavelmente

pitorescas, aparecem cenas que poderiam ser encontradas no cotidiano dos

artistas ou, pelo menos em seu tempo presente.

31   Na Retórica dos Pintores (1933), Modesto Brocos defende que o realismo é contrário ao 
que seria a verdadeira função da arte que é reinterpretar esteticamente o mundo.
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Figura 7: Modesto Brocos: Engenho de mandioca, 1895. Rio de Janeiro, RJ: Museu Nacional
de Belas Artes. 58,6 x 75,8 cm.

Isto  não  significa  que  as  obras  fossem  neutras.  Muito  longe  disso,

apesar  de  representarem  cenas  que,  a  princípio  poderiam  ter  sido

testemunhadas  por  seus  contemporâneos,  há  nelas  também  uma

interpretação – e, portanto, um projeto – de Brasil. Tal interpretação é, dentre

todas vistas até o momento, a mais ligada às mudanças que ocorriam no

pensamento social brasileiro de então. Se durante o Império a História foi a

grande fonte de legitimação da identidade nacional, nas primeiras décadas

da República este posto foi ocupado pela Biologia. Ou, para ser mais preciso,

pelo  discurso  racialista  da  eugenia.  Nas  telas  de  Almeida  Júnior  o  tema

principal é o caipira fruto da miscigenação; as de Brocos, por outro lado,
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estão  mais  preocupadas  com  a  questão  dos  negros  libertos.  Sobre  esta

temática, o autor costuma associar à raça negra ao trabalho manual, como

em Engenho de mandioca, (fig.7).

A tela é de 1892, quatro anos depois da emancipação. Mas nada indica

que  a  cena  não  poderia  se  passar  antes.  Vemos  um conjunto  de  negros

trabalhando na produção de farinha: enquanto as mulheres descascam as

raízes,  os  poucos  homens  se  ocupam  da  moagem  e  da  prensagem.  As

posições das negras, próximas ao chão, reforçada pelo ponto de vista um

tanto  elevado  de  onde  a  cena  é  vista,  é  um  índice  dos  lugar  que  elas

ocupavam e continuam a ocupar de submissão tanto ao trabalho manual

como ao domínio de um senhor. Mas não se trata de uma submissão forçada

pela  violência,  mas  resignada.  Este  clima  é  reforçado  pela  poses  das

personagens,  sua  indumentária  e  até  mesmo  pela  paleta  de  cores  mais

escura e terrosa, elementos que ainda persistirão por muito tempo na arte na

Primeira  República.  Nada  há  ali  que  lembre  remotamente  a  redenção

encontrada nas telas dos irmãos Melo (Figs. 3 e 4), ou a crítica e denúncia de

Bernardelli  (fig.  5).  Ao  invés  disso,  é  como se  os  negros,  mesmo libertos,

estivessem  ainda  sob  uma  espécie  de  escravidão  mental,  incapazes  de

romper com os hábitos antigos dos tempos de cativeiro.

Neste  sentido,  o  quadro  é  quase  uma  ilustração  da  obra  de,  por

exemplo,  um  Raimundo  Nina  Rodrigues  (2008),  quando  defende  uma

incompatibilidade entre a genética africana e a civilização europeia. O que

encontramos  é  um  fatalismo  condescendente  sobre  a  população

recentemente libertada mas que parece não ter lugar na nova nação. Ou,

melhor dizendo, não tem lugar no futuro da nação, pois no presente é o seu

trabalho  que  em  última  instância  constrói  o  país.  Mas  para  o  porvir,  a

população negra representa, na melhor das hipóteses, um entrave herdado

do passado que deve ser superado. Na pior das hipóteses, é o grande risco à
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realização das promessas do futuro. Esta incompatibilidade é mais explícita

ainda na Redenção de Cã (fig. 8). A obra é famosa32 por sua alusão à teoria

do branqueamento, onde uma avó negra agradece aos céus que a filha, mais

clara, deu à luz um filho branco, quebrando assim a maldição a que os negros

estavam sujeitos e habilitando os seus descendentes a finalmente fazer parte

da nação brasileira. O risco representado pelo outro aos projetos nacionais é

outra  característica  que  se  repetia  comumente  na  arte  da  Primeira

República.

Figura  8:  Modesto Brocos: A Redenção de Cã, 1895.  Rio de Janeiro: Museu Nacional de
Belas Artes. 199 x 166 cm

*

32   Ver CARDOSO, 2008.
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Em  todas  as  telas  vistas  até  agora,  há  um  tema  comum,  que  é  a

identidade nacional construída tendo como base a ideia de outro. Este é um

recurso comum em nossa arte que permite, pelo contraste, deduzir como os

artistas pensavam a si mesmos enquanto brasileiros. Melhor dizendo, como

os artistas imaginam que o Brasil e sua arte deveria ser, participando não

apenas no registro das ideias em voga em seu tempo, mas sendo atores

ativos da construção da nação.

Poderíamos pensar, que a representação do outro é uma característica

inerente  àquela  geração  de  artistas  formados  no  cerne  do  paradigma

imperial-acadêmico.  Mas  isto  não  corresponde  ao  que  ocorreu  a  seguir,

quando o tema se tornou um dos mais recorrentes entre nossos pintores de

todas as convicções artísticas quando discutiam a nação em suas obras33.

Havia na verdade uma diversidade de propostas de reorganização da nação

e da arte a partir da desestabilização do final do século XIX. O agrupamento

destas  propostas,  expressas  nas  obras  de  arte,  é  que  dão  origem  às

agendas34 políticas perseguidas pelos artistas, de onde é possível explicar a

diversidade artística deste período. Dito de outra maneira, a arte do período35

não é apenas um registro reativo da política, mas uma arena onde agentes

lutavam ativamente na defesa de suas propostas de país. Uma luta que não

se  encerrou  em  1890  e  que  sofreu  muitas  metamorfoses  nas  décadas

seguintes.

***

33   Esta é a distinção, na terminologia de Karl Mannheim, entre a “posição geracional” (a 
potencialidade de compartilhar uma mesma Weltanschaung) e as “unidades de geração”
(as diferentes reações a um mesmo problema). Ver a este respeito MANNHEIM, 1982 e 
WELLER, 2010.

34   Assim como o conceito de “tradição”, o de “agendas” será melhor descrito adiante. 
Provisoriamente podem ser entendidas como o conjunto dos objetivos políticos ou 
estéticos buscados pelos artistas aqui estudados.

35   E, na verdade, de qualquer período.
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 Capítulo 2: O outro

… where the human beings have brown skins their poverty
is simply not noticed. What does Morocco mean to a

Frenchman? An orange-grove or a job in Government
service. Or to as Englishman? Camels, castles, Pal-trees,
Foreign Legionaries, Brass trays and bandits. One could

probably live here for years without noticing that for nine-
tenths of the people the reality of life is an endless, back-

breaking struggle to wring a little food out of an eroded
soil.

George Orwell, “Marrakesh”

 2.1 . Em 1922: a construção de Brasis divergentes

Disputas  ferrenhas  e  transformações  profundas  não  eram  uma

exclusividade  do  mundo  da  arte.  A  passagem  de  Império  a  República,

lembremos, é contemporânea a modernos versus positivistas, tanto quanto a

abolição  da  escravidão.  São  mudanças  que  marcaram  profundamente  a

política e a cultura do período e, consequentemente, a identidade nacional.

As consequências destas transformações pautaram a maneira como o Brasil

pensava  a  si  mesmo  ainda  por  muito  tempo,  mesmo  depois  do  fim  da

Primeira República.

Seria razoável esperar que na década de 1920, com trinta anos do novo

regime  republicano,  as  questões  de  identidade  nacional  já  estivessem

resolvidas ou ao menos atenuadas. Mas a realidade parece ter sido outra.

Com a  aproximação do  centenário  da  independência  em 1922  houve,  na

verdade,  uma  reflexão  identitária  que  potencializou  as  características  de

transição  e  de  conflituosidade  da  Primeira  República.  Mais  ainda,  a
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velocidade da mudança parecia ser diferente nas diversas esferas de vida

social.  Algumas  pareciam revolucionárias  no  sentido  em que  mudavam a

realidade  social  em  um  curto  espaço  de  tempo;  outras  dilatavam-se  no

tempo com suas consequências mensuráveis somente com a passagem de

décadas. Esta diferença na velocidade das mudanças acentuava ainda mais

a percepção do período como essencialmente incerto.

Figura 9: Raimundo Cela: A abolição dos escravos, 1938. Fortaleza, CE: Palácio da Abolição.
225 x 392 cm

A  legislação  que  aboliu  a  escravidão,  por  exemplo,  não  conseguiu

mudar,  ao  mesmo  tempo,  o  lugar  ocupado  pelos  negros  na  arte  e  na

identidade  brasileira36.  Demorou  ainda  muito  tempo  para  a  famosa

invisibilidade do negro na arte nacional  começar a ser superada e, ainda

assim, de maneira ainda muito tímida, como vimos antes, onde os negros

ainda assumem um papel secundário e subalterno. Este padrão pode ainda
36   E, na realidade até mesmo a constituição de 1934 anda previa em seu art.138 a 

promoção da educação eugênica.
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ser visto, por exemplo, 1938 na Abolição dos escravos, de Raimundo Cela (fig.

9).

Este  movimento  da  iconografia  do  negro  da  invisibilidade  à

subordinação  é  espelhado  pelo  deslocamento  em  direção  contrária  dos

índios. Suas imagens na arte oficial durante o Império se baseava no famoso

ideal  romantizado  de  um  povo  nobre,  mas  dócil  e  igualmente  submisso.

Mesmo sua representação como “bom selvagem” é uma forma de diminuir

sua  humanidade  e  suas  possibilidades  de  participar  na  construção  da

identidade nacional. Ao longo da Primeira República sua presença na arte

oficial  foi  sendo  reduzida  ao  meramente  pitoresco  e  alegórico  até  à

invisibilidade e à irrelevância.

A inversão nos papéis ocorre conforme a situação política e cultural do

país  de  altera,  mas  tanto  negros  como  índios  são  constantemente  vistos

como o outro, isto é como populações que não fazem parte da nação ou que,

pelo  menos  estão  na  margem  da  identidade  nacional.  Isto  quando  não

representam um perigo para o futuro do país, seja pela sua genética, seja

como um entrave ao progresso ou mesmo diretamente, como resistência.

Em todo caso, as mudanças e as permanências nas imagens do outro
contaram também como uma contribuição para os embates culturais  que

alcançaram  um  dos  seus  pontos  altos  em  1922.  Naquele  ano,  dois

importantes  eventos  para  a  história  da  arte  brasileira  tiveram  lugar.  O

primeiro,  e  à  época  mais  grandioso,  foi  a  Exposição  do  Centenário da

independência  na  Capital  da  República.  O  segundo,  a  Semana  de  Arte
Moderna, em São Paulo foi comparativamente muito mais modesto, mas a

memória  que  se  construiu  do  evento  nos  anos  seguintes  essencialmente

eclipsou a Exposição.
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*

Comecemos com a  Exposição. Tratava-se de parte das comemorações

do centenário da independência. Ali os artistas pareciam compartilhar das

incertezas e da pluralidade de seu tempo. Esta diversidade, contudo estava

muito mais ligada às questões da sintaxe visual  do que do conteúdo das

telas,  onde  era  possível  ver  o  peso  que  o  Estado  tinha  na  produção  do

consenso nacional sobre a identidade que se mostrava no evento.

Durante o Império o Estado era o grande responsável pela formação

dos  artistas  e  igualmente  o  mais  prestigioso  cliente,  pela  encomenda de

grandes obras de arte. Assim, as exigências da Monarquia condicionavam as

características do alto academicismo brasileiro: as técnicas neoclássicas para

a comunicação mais eficiente e o conteúdo marcado pelo romantismo de

viés nacionalista, para promover a legitimidade do Estado. Foi assim que a

política cultural do Segundo Reinado conseguiu criar um acervo visual que

sobreviveu mesmo à queda da monarquia, como atestado pela influência das

grandes pinturas históricas mesmo no período republicano.

Em  contraste,  no  início  do  século  XX  a  paisagem  artística  brasileira

passava  por  transformações  desfavoráveis  à  prática  acadêmica.  Três

motivos principais podem ser apontados, relacionados à técnica artística, à

identidade brasileira e às instituições políticas.

Primeiramente, desde finais do século XIX a mudança estética ocorrida

na  esteira  do  impressionismo  começava  a  impactar  na  formação  e  nas

aspirações dos artistas que vinham tendo contato com as novas tendências

europeias.  Cada  vez  mais,  se  pensava  a  ate  como  uma  interpretação  e

menos como documentação. Associado a isto, a emergência da fotografia

afetou  negativamente  a  demanda  por  representações  mais  realistas  da
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natureza, por exemplo em retratos e paisagens, que outrora foram uma fonte

relativamente segura de trabalho37. O caráter idealista do academicismo que

pretendia copiar a experiência visual encontrou-se, assim, perdido entre o

realismo visual da fotografia e a poética do pós-impressionismo.

Em  segundo  lugar,  a  própria  identidade  nacional  passava  por  um

período de mudanças. Apenas para nos aproximarmos do tema desta tese,

parecia distante a certeza imperial sobre o papel que índios e negros tinham

na composição do povo brasileiro. Conforme aludido antes, tanto o caráter

heroico e ingênuo dos nativos americanos criado pelo romantismo como o

não-lugar ocupado pelos negros davam agora espaço às especulações sobre

a  constituição  de  uma  raça  brasileira  embasada  pelas  então  populares

teorias  de  eugenia38.  Este  debate  era  ainda  reforçado  pelas  noções  de

progresso  e  futuro  que,  por  conta  da  grande  influência  do  positivismo,

passou a ser mais valorizado como fonte de legitimação política do que a

noção de de história ligada ao passado.

Em terceiro lugar, por fim, mesmo incipientemente, era possível perceber

a emergência  de um mercado de  arte  não-estatal.  Especialmente para a

burguesia sediada nos centros urbanos havia interesse em ilustrar narrativas

mais  afinadas  com  sua  própria  legitimação  política  e  intelectual,  e,

consequentemente, estabelecer-se firmemente no controle da nação. Este era

um  movimento  que  encontra  eco  na  famosa  defesa  de  Baudelaire  pela

37   Isto não se aplica apenas ao Brasil, a fotografia foi um divisor de águas nas 
expectativas do público e, consequentemente, no mercado de trabalho das artes. Sobre 
isto ver GOMBRICH, 1999 e 2000 e ARGAN, 1992. Uma recente e interessante abordagem 
sobre as mudanças no mercado da arte brasileira pode ser encontrada em ALVES, 2019.

38   O que, frequentemente significava uma visão pessimista do futuro do país, uma vez que 
o brasileiro herdaria do processo de miscigenação uma incapacidade genética de 
construir uma sociedade civilizada e moderna. Ver RODRIGUES, 2006 e 2010. Também 
CUNHA, 2010, SKIDMORE, 2010 e SCHWACZ, 1993 e 2012.
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estética do heroísmo dos tempos modernos, e não apenas na história e na

mitologia39 do passado, mais ligada à aristocracia.

Tudo  isso  ajuda  a  entender  o  relativo  pouco  impacto  dos  quadros

históricos  criados  durante  a  Primeira  República  na  composição  do

vocabulário imagético nacional, especialmente e comparados ao da pintura

imperial que os antecedeu, ou ao da iconografia moderna que o sucedeu.

Mais  ainda,  a  parcela  mais  prestigiosa  da  arte  brasileira  neste  período

parece ter migrado da pintura histórica para a alegoria e o simbolismo como

temática  e  o  impressionismo  e  pós-impressionismo  como  técnica,

abandonando assim os princípios básicos da arte acadêmica. 

*

É  neste  cenário  de transformações que foi  montada a  Exposição do
Centenário.  Mas  mesmo  ali  as  práticas  artísticas  dos  períodos  anteriores

ainda  se  faziam  sentir.  Talvez  por  ainda  estar  muito  ligada  às  práticas

culturais  do  século  anterior,  a  República  foi  responsável  por  uma

revivescência das pinturas históricas em 1922. Recorrendo à mesma lógica de

exposição, premiação e aquisição do Império, foi anunciada a intenção do

governo em adquirir  até  quatro  telas  de  grandes  dimensões  oriundas  da

exposição que apresentassem temática relacionada à independência40.

Das selecionadas a que mais se aproxima da tradição acadêmica – e

provavelmente  a  mais  conhecida  –  é  Os  primeiros  sons  do  hino  da
independência,  de  Augusto  Bracet  (fig.  10).  Ali,  D.  Pedro  I  revela  à  sua

entourage o hino que fez em homenagem à independência por ele próprio

declarada. O monarca é apresentado como artista,  mas retendo todas as

marcas de poder militar e político, como o uniforme e as botas de cavalaria.
39   Ver BAUDELAIRE, 1995:671 e ss.; 795 e ss.; 851 e ss..
40   Para uma descrição mais detalhada destas obras, bem como de sua circulação e a seu 

papel na Exposição do centenário, ver VICENTIS, 2015.
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Neste sentido, pode ser enquadrada na grande tradição de feitos heroicos

realizados por seres humanos excepcionais, o que é ainda enfatizado pelos

olhares admirados a ele dirigidos. Este é um traço comum na pintura oficial

oitocentista brasileira, como na arte acadêmica de uma maneira geral. Como

o é também a técnica neoclássica, centrada no desenho linear e na busca

pela mímese da experiência visual.

Figura 10: Augusto Bracet: Primeiros sons do hino da independência, 1922. Rio de Janeiro,
RJ: Museu Histórico Nacional. 250 x 190 cm.

Sessão do conselho de Estado,  de Georgina de Albuquerque (fig.  11)

segue a mesma lógica de pensar a emancipação política concentrando-se na

decisão  de  indivíduos  excepcionais.  Trata-se  da  sessão  do  conselho  de

ministros  de  2  de  setembro  de  1822,  em  que  a  independência  foi
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recomendada a D. Pedro I. Estando o Imperador este ausente, a Imperatriz

Leopoldina presidiu a sessão.  A obra é mais inovadora em seus aspectos

formais  mostrando  já  a  influência  das  técnicas  impressionistas  como

aceitável  para  a  arte  oficial brasileira.  Também  é  preciso  mencionar  o

progressivismo  da  tela  ao  apresentar  o  protagonismo  feminino  da

Imperatriz, a quem se dirigem e se submetem os grandes do Império. Estes,

mas uma vez, trazendo as marcas do poder em seus uniformes e postura.

Figura 11: Georgina de Albuquerque: Sessão do Conselho de Estado, 1922. Rio de Janeiro,
RJ: Museu Histórico Nacional. 210 x 265 cm.

A identidade nacional proposta em ambas as telas é muito semelhante

àquela  propagada durante o Império,  isto  é,  a  do Brasil  como um posto
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avançado da civilização europeia. Na verdade, as duas cenas poderiam se

passar em qualquer Corte do outro lado do Atlântico. E aí está sua diferença

crucial em relação à arte imperial: todas as marcas de identidade local estão

ausentes. Não há paisagem, cultura material e, principalmente, diversidade

racial  que  indique  se  tratar  do  Brasil41.  A  exceção,  obviamente  são  os

próprios retratos e a indumentária. Mas para um expectador que não esteja

familiarizado  com  as  personagens  e  as  insígnias  da  história  brasileira,  a

colocação da cena em qualquer monarquia do início do século XIX parecerá

plausível.

A civilização – uma civilização específica, a Europa da Belle Èpoque –

apresenta-se como o componente fundamental  da identidade brasileira, o

que denota uma mudança na relação que a arte, a política e a sociedade

brasileiras tinham com o tempo durante a Primeira República. Não é mais o

passado que forma nossa identidade mas a promessa do progresso rumo ao

futuro.  Um  futuro  muito  específico,  que  nos  aproximasse  das  nações

civilizadas. Uma identidade ironicamente conseguida ao custo de se tornar

indistinto dos outros países.

As telas retratam momentos de grande importância para a história do

Brasil e cujas consequências afetaram toda a nação. Todas elas acontecem

em  espaços  fechados,  onde  os  fenômenos  de  poder  parecem  realmente

ocorrer,  em oposição à paisagem externa, onde as decisões têm efeito. A

importância disto pode ser medida em uma comparação com as imagens de

história da pintura acadêmica, como por exemplo a  Primeira missa  (fig.1),

Independência  ou  morte,  de  Pedro  Américo,  ou  mesmo  algumas  das

alegorias  já  do  período  republicano,  como  A  lei  áurea (fig.  3)  ou  os

bandeirantes de Bernardelli (figs. 6 e 7). Em todas estas telas a presença da

41   PANOFSKY, 1979 se refere a este tipo de análise descontextualizada como nível pré-
iconográfico da análise iconológica.
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paisagem  natural  assume  uma  grande  importância  na  localização  e  na

formação do clima das obras, assim como permite a presença que pessoas

que  não  fazem  parte  da  elite  decisória  –  o  outro -,  desde  que  mais

identificados com a paisagem do que com a ação da cena. Poder-se-ia dizer

que os quadros apresentados em 1922 tinham muito consciente o isolamento

dos governantes em relação aos governados que foi famosamente descrita

na imagem dos “bestializados” da Proclamação da República42. Parecia não

ser tão necessária a participação da população.

Figura  12:  Pedro  Bruno:  Tiradentes,  o  percursor,  1922.  Rio  de  Janeiro:  Museu  Histórico
Nacional. 265 x 372 cm

A  terceira  tela  da  Exposição adquirida  pelo  governo  republicano,

Tiradentes, o percursor, de Pedro Bruno (fig. 12), repete a lógica de Bracet e

42   Este tema da não participação da população no processo político brasileiro é recorrente 
nas descrições históricas, especialmente durante a Primeira República. Ver sobre isto 
CARVALHO, 1987.
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Albuquerque  de  representar  momentos  historicamente  importantes  em

espaços fechados e centrando a ação na grandiosidade de heróis vivendo

situações singulares.  A cena mostra do momento em que Tiradentes está

sendo conduzido à forca. A diferença crucial em relação a Os primeiros sons…
e Uma sessão do conselho está no tom religioso e trágico da tela explicitado

pelas personagens do monge, o próprio Tiradentes e o carrasco. O carrasco é

o mais interessante deles para esta tese. Ele enfatiza a tragédia com sua

postura relutante e submissa frente ao grande herói  que será sacrificado.

Mas, para além disso, ele explicita o discurso de homogeneidade racial que

encontramos também nas duas telas descritas acima.  Isto não é nenhum

acaso,  mas  reflete  uma  determinada  ideologia  racial  predominante  na

seleção  das  obras  adquiridas  da  Exposição,  e  que  se  torna  ainda  mais

explícita na última obra escolhida pelos organizadores do evento.

Figura  13:  Rafael  Falco:  Tiradentes  ante  o  carrasco,  1951.  Brasília,  DF:  Câmara  dos
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Deputados. 128 x 182 cm.

Mas,  voltando  ao  carrasco.  É  bem conhecido  o  fato  que  durante  os

períodos  colonial  e  imperial  a  função  de  carrasco  era  exercida

principalmente por escravos ou criminosos. Em um caso tão notório como o

de Tiradentes, conhece-se inclusive o nome do escravo, Jerônimo Capitânia,

que,  em outras obras é representado de maneira mais realista,  como um

escravo  negro  em  Tiradentes  ante  o  carrasco  (fig.  13),  de  Rafael  Falco,

pintado  quase  trinta  anos  depois  de  O  percursor,  ou  em  O  martírio  de
Tiradentes  (fig. 14), do positivista Aurélio de Figueiredo, de quase quarenta

anos antes.

Figura 14: Aurélio de Figueiredo: Suplício de Tiradentes, 1983. Rio de Janeiro, RJ: Câmara
Municipal. 57 x 45 cm.
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A princípio se poderia pensar que a conhecida invisibilidade dos negros

na  pintura  imperial  continuava  a  fazer  parte  das  convenções  da  arte

brasileira.  Mas  um  carrasco  negro  não  tiraria  nada  do  protagonismo

esperado de  Tiradentes.  Na  verdade,  o  valoriza  ainda  mais  como bem o

demonstra  a  postura  de  reverência  e  vergonha  mostrada  por  Aurélio  de

Figueiredo e Pedro Bruno. Ademais, pintores de história eram extremamente

cuidadosos  com os  detalhes  de  suas  obras,  que  além das  características

propriamente arísticas eram julgadas também pela sua precisão histórica.

Necessitavam,  portanto,  de  uma  grande  precisão  factual.  Resta  a

possibilidade de que o branqueamento do carrasco tenha sido uma escolha

deliberada de Bruno a fim de melhor conformar-se com a narrativa oficial da

identidade brasileira.

É preciso lembrar que estamos falando de arte oficial, isto é, sancionada

pelo  Estado.  E  embora  os  quadros  não  tenham  sido  propriamente

encomendados pelo governo, foi uma comissão em um evento oficial que os

escolheu  a  partir  das  propostas  apresentadas  pelos  artistas.  E  julgando

exclusivamente  pelas  três  primeiras  telas  da  exposição  do  centenário

adquiridas  pelo  governo,  o  Brasil  parecia  ser  pensado  como  uma  nação

exclusivamente branca.

Este contexto ajuda a entender por que Primevos, de Antônio Parreiras

(fig.  15),  apesar  ter  sido  agraciada  com uma medalha  de  ouro  em 1922,

acabou  não  sendo  adquirida.  Das  obras  expostas  era  talvez  a  que  mais

explicitamente tinha os povos nativos americanos como tema. Trata-se de

dois caçadores que parecem espreitar uma presa. É quase o completo oposto

do que foi analisado até o momento: é uma cena externa, sem heroísmos

óbvios nem consequências para a história política brasileira. Também não é

possível  encontrar  marcas  da  civilização  –  um  dos  caçadores  está
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completamente nu, enquanto o outro usa uma pele como vestimenta, como

se se fundisse com o animal.

Tecnicamente,  a  obra  também  difere  do  realismo  visual  de  Bruno  e

Bracet, lançando mão das pinceladas largas que marcam a arte ocidental a

partir  do  impressionismo,  como Georgina  de  Albuquerque,  mas  com tons

mais sombrios43,  reforçada pela distorção de formas considerada à época

“verdadeiramente aberrante na sua falta de proporcionalidade”44.

43   A paleta terrosa se desenvolveu, inclusive, em um dos mais importantes marcadores do 
outro. É o que se observa, por exemplo no Engenho de mandioca de Brocos (fig. 7), no 
conjunto da pintura oficial acadêmica e, como veremos mais tarde, mesmo na produção 
dos modernista.

44   O JORNAL, 22 nov. 1922.
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Figura  15:  Antônio Parreiras:  Primevos, 1922.  Niterói,  RJ: Museu Antônio Parreiras.  330 x
380,5 cm.

Tendo em mente a tradição da pintura indianista dos oitocentos, e a

abertura  às  inovações  estéticas  desde  o  final  do  século  XIX,  podemos

entender  o  mérito  atribuído  pelo  júri  artístico,  consolidado  na  premiação

recebida por  Primevos. Mas a mensagem racial subjacente à obra sugeria

uma  ancestralidade  ao  brasileiro  muito  diferente  daquela  de  ancestrais

indígenas  nobres  que  fora  criada  pelos  românticos  e  ecoada  nos

Bandeirantes de Bernardelli (fig.5). O que ali encontramos está mais próximo

de uma admoestação sobre os riscos que esta ancestralidade pode trazer ao

projeto civilizacional em que a Primeira República se via inserida. Um risco

que, do ponto de vista das teorias eugênicas então populares, poderia ser

mitigado com o branqueamento.

Assim,  Primevos é  essencialmente  uma  obra  da  Primeira  República

brasileira  no  sentido  em  que  carrega  as  ambiguidades  próprias  de  seu

tempo. Técnica e tematicamente encontramos um amálgama de inovação e

tradição:  pintura  indianista,  mas  não  histórica  nem  literária;  uma  forte

presença  da  paisagem,  mas  com  estética  moderna.  Mais  ainda,  é  uma

composição cujo gênero é difícil de enquadrar, pois, de um lado, é uma peça

realista de história, visto que não há uma tentativa explícita de romantizar os

ancestrais indígenas, mas, ao mesmo tempo, é uma alegoria das origens do

Brasil.  E, se nas pinturas históricas da Exposição do Centenário a questão

racial brasileira foi escamoteada, nas alegorias elas são o tema central.

Durante a Primeira República, aliás, o discurso sobre raças e etnias é

muito mais importante do que transparece em suas imagens. Dentre outros

movimentos,  é  possível  perceber  uma  inversão  da  representatividade  de

negros  e  índios  na  pintura:  enquanto  os  índios  são  progressivamente
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esquecidos (junto com os elementos da natureza45), os negros e mestiços vão

ganhando cada vez mais espaço, embora não como os nobres ancestrais,

mas como um potencial risco à sociedade brasileira. Isto deve ser entendido

no  bojo  da  ascensão  das  teorias  racialistas,  para  as  quais  era  menos

importante o papel que os índios exerceram em um passado romantizado

pela  história.  Mais  atenção  era  dada  ao  papel  que  os  negros  poderiam

exercer no futuro da composição genética do brasileiro46, geralmente visto

com um viés pessimista.

Figura  16: Hélios Seelinger:  Minha terra, 1922.  Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional.

45   Uma das características mais marcante da pintura oitocentista brasileira é a polarização
entre civilização e barbárie, personificadas respectivamente no europeu e no índio. Os 
povos nativos, especialmente antes da Guerra do Paraguai, eram vistos menos como os 
habitantes do nundo natural e mais como parte dele.

46   Talvez o exemplo mais acabado deste argumento da incompatibilidade da genética 
negra com a civilização branca possa ser encontrado na obra e Nina Rodrigues Os 
africanos no Brasil (2010:10).
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Reprodução publicada na Revista Ilustração Brasileira, Nº 29, jan. 1923. O tríptico original
tem 201 x 121 cm

Exemplo disto é a quarta obra adquirida pelo governo,  Minha terra, de

Hélios Seelinger  (fig. 16). Como  Primevos, esta é também uma alegoria da

origem  do  brasileiro.  Mas  a  ênfase  sobre  a  miscigenação  é  bem  mais

explícita:

O artista desdobrou-o em três partes: a primeira recorda a
época das caravelas, os revezes dos navegadores com as surpresas
bravias do oceano; a segunda evoca a luta das raças, o surgimento do
tipo  brasileiro  como  símbolo  da  nacionalidade  emancipada  e
pairando no alto a figura da pátria augurando um Brasil fecundo de
paz  e  de  trabalho;  a  terceira  parte  é  consagrada  ao  período
republicano  até  aos  dias  presentes,  envolvendo  numa  alegoria  o
Exército e a Bandeira. (O JORNAL, 22 nov. 1922)

O tríptico começa e termina com o protagonismo da civilização de uma

forte inspiração positivista: as caravelas portuguesas de um lado e a glória

republicana –  e militar  –  do outro.  Trata-se do começo e do fim de uma

narrativa no tempo ligadas pelo fundo dos quadros, onde o ameaçador mar

bravio se metamorfoseia nos cavaleiros que anunciam a força inexorável da

nação.  Mas,  entre o passado e o futuro está o painel  central.  Este painel

representa temporalmente o presente, ligando a coragem passada à glória

futura.  Mas  ele  também  separa  os  dois  tempos  com  o  perigo  do  não-

cumprimento do destino previsto para a nação. No caso, o maior risco, o que

demanda constante esforço para ser evitado, é a tensão advinda do conflito

racial.  É apenas neste contexto que encontramos o  outro entre as quatro

obras adquiridas pelo governo na Exposição do centenário.
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É possível  a  partir  das  obras  selecionadas  deduzir  uma proposta de

Brasil que estava sendo privilegiada no evento. Como é tão comum na arte

oficial, é uma representação das aspirações das elites políticas e culturais.

Mas também é, em alguma medida, uma análise sobre o que o país é, um

diagnóstico ancorado em uma longa tradição de ver o  outro.  Daí  emerge

uma identidade que ao tentar se livrar das peculiaridades que a distinguem –

como a diversidade racial  –  é,  paradoxalmente,  uma afirmação pitoresca

destas mesmas características.

O Brasil daquelas obras é uma radicalização do eurocentrismo que vinha

sendo repetido desde o Império.  Se antes  os  negros  eram invisíveis  e  os

índios contribuíam para diferenciar o Brasil  de outras nações, agora estes

últimos  também  foram  dispensados.  Para  construir  uma  república  mais

moderna, no sentido em que se aproxima mais de seus modelos d'além-mar,

era essencial  a  pureza e a homogeneidade racial.  Exatamente por isto,  é

inescapável  a  discussão  sobre  o  papel  dos  outros,  os  racialmente  e

culturalmente diversos. De como integrá-los – ou não – ao futuro da nação.

Eles  eram  vistos  como  o  maior  risco  ao  progresso  nacional  e  à

participação do Brasil no clube das nações civilizadas, como idealizava Pedro

Américo  (fig.4).  Na  verdade,  do  ponto  de  vista  das  teorias  racialistas  e

eugênicas tão em voga por aquele período, a miscigenação era vista como

um  risco  existencial  para  a  própria  nação  brasileira.  Este  elemento  do

contexto  intelectual,  aplicado  às  obras  que  tratam  da  libertação  dos

escravos, ajuda a entender o papel acanhado que os negros, protagonistas

da  emancipação,  ocupam ali.  Não  se  trata  tanto  de  uma  celebração  da

liberdade,  mas  do  anseio  em  se  livrar  do  passado  escravista  e  de  suas

consequências.  Esta é a mesma aspiração que encontramos em 1890 nos

versos do Hino da Proclamação da República que afirmam que “Nós nem

cremos  que  escravos  outrora  tenha  havido  em  tão  nobre  País”.  Como  é
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comum nas tradições inventadas (Hobsbawm & Ranger,  2000),  o  passado

mítico invocado ou criado deve parecer distante quado jamais é: o “outrora”

do  hino  aconteceu dois  anos  antes!  (Hobsbawn (2001).  A  necessidade de

rompimento com o passado e de atualização era patente na exposição que,

ironicamente, celebrava a história.

*

Esta aspiração à atualização do país  também fazia sentido do outro

lado da Serra do Mar, em São Paulo, onde ocorrera naquele mesmo ano47 a

famosa Semana de Arte Moderna. Foi um evento muito menor em tamanho,

repercussão e escopo do que a Exposição do Centenário. E o seu sucesso ou

reconhecimento  como  arte  oficial  não  era  evidente  e  nem  assegurado

quando  de  sua  realização.  Para  os  contemporâneos  a  tendência  talvez

parecesse  ser  exatamente  o  contrário,  dado  o  cenário  institucional  e

profissional  ainda  maciçamente  centrado  na  Escola  de  Belas  Artes  e  o

comparativo  amadorismo  dos  organizadores  da  Semana.  Isto  se  reflete

inclusive em seus registros. Por exemplo, não há sequer consenso sobre que

artistas  participaram  da  semana  (AMARAL,  1998:142)  nem  de  que  obras

foram expostas.

Apesar disto, a construção de seu legado, especialmente a partir dos

anos 1930 eclipsou a grande  Exposição do Centenário de uma maneira tal

que  a  Semana  de  Arte  Moderna se  tornou  o  mítico  evento  fundador  da

identidade e da arte brasileira do século XX. Este é um dos motivos pelo qual,

apesar de não se tratar estritamente de um evento ou de obras que à época

pudessem ser  classificadas  como arte  oficial,  a  Semana merece  algumas

reflexões aqui. O outro é que a trajetória da formação de sua memória é um

bom exemplo dos mecanismos de transformação e apropriação da tradição

47   Na verdade, alguns meses antes. Mas no mesmo ano de 1922.
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artística,  pois  foi  a  própria  plasticidade  do  evento,  suas  incertezas  e

camaleonismos que permitiram moldá-la às narrativas históricas que se lhe

seguiram.

Contrastada à  Exposição do centenário, faltava à  Semana o senso de

direção e uniformidade dado pela efeméride da independência. Não havia

entre  os  modernistas  de  1922  unidade  estética  ou  política,  ou  mesmo  a

intenção de construir alguma (AMARAL, 1998:144). Os principais fatores de

unidade parecem ter sido a pertença a um determinado círculo social, e a

intenção de chocar e agitar o cenário cultural paulistano. Em comum estes

dois fatores tinham a característica de se afirmar contra o academicismo, em

uma espécie de construção negativa da identidade.

Os  termos  “academismo”  ou  “romantismo”  eram  usados  pelos

modernistas de maneira muito livre como uma espécie de termo genérico

para tudo o que não era sua própria produção. Ou seja, não designava a

estética propriamente acadêmica ou romântica, mas, de uma forma geral,

tudo o que antecedeu aos modernistas.  Havia algumas exceções,  como o

acadêmico Almeida Júnior, visto como um precursor, um pré-moderno, por

suas telas de caipiras (fig. 17), ou, na literatura, o poeta Sousândrade. Fora

estes  casos,  o  guarda-chuva  conceptual  do  academicismo/romantismo

abrigava tendências tão diferentes como o neoclássico propriamente dito, o

art-nouveau  e  experimentalismos  diversos,  como  em  Belmiro  de  Almeida

(fig.18).
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Figura 17: José Ferraz de Almeida Júnior: 
Caipira picando fumo, 1893. São Paulo, SP: 
Pinacoteca do Estado. 202 x 141 cm.

Figura 18: Belmiro de Almeida: Mulher em
círculos, 1921. Coleção particular. 38 x 45 cm.

Da mesma maneira, “modernismo”, na arte, é um termo que abrange

uma larga variedade de sentidos institucionais, estéticos e temporais. Pode

ser relacionado à emergência de um sistema de produção artística centrado

no  mercado,  ou  na comunidade dos  artistas,  em substituição  ao sistema

acadêmico tradicional, centrado no mecenato estatal. De um ponto de vista

estilístico, por outro lado, é comum falar de arte moderna como aquela que

se  liberta  da  figuração  e  ao  longo  do  século  XX  se  desenvolve  rumo  à

abstração, também com exceções e reinterpretações da experiência visual

ao longo do tempo. Ainda, temporalmente, a arte moderna refere-se àquela

feita desde o Impressionismo, muito embora seja possível argumentar que
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características associadas à arte moderna podem ser encontradas desde o

romantismo, ou apenas após as vanguardas48.

Ou seja, como quase tudo nas ciências humanas, não há consenso sobre

a que se pode chamar de arte moderna, a não ser que se localize o termo em

um contexto histórico específico. Em qualquer uma das acepções descritas

acima,  por  exemplo,  tanto  os  modernos do  final  do  Império  como  os

Modernistas  paulistas  podem  ser  agrupados  como  parte  do  mesmo

movimento, embora provavelmente ambos discordassem disto. Mais ainda,

pode-se  até  mesmo  argumentar  como  movimentos  não-modernos  pela

relação  de  legitimação  que  ambos  mantiveram  e  ambicionavam  com  o

governo brasileiro em seus respectivos contextos.

Assim, o sentido de rompimento e a identificação de “moderno” com

uma proposta estética específica na história da arte brasileira do século XX,

centrada em torno do grupo da Antropofagia, não pode ser entendido a não

ser como fruto de um esforço de décadas de lutas intelectuais, nunca como

uma teleologia histórica. Não se trata da materialização de uma ideia uma

agenda, ou um manifesto, para usar um termo mais vanguardista. Trata-se

muito mais de uma interpretação da história, uma tentativa de dar coerência

e atribuir  sentido (com intenções políticas)  aos complexos movimentos da

cultura  e  da  política  que  dificilmente  podem  ser  considerados  coerentes,

previsíveis ou inevitáveis.

48   Para ter uma dimensão do problema em caracterizar a arte moderna, ver  ARGAN, 1992 
e WHITE & WHITE, 1965.
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Figura 19: Vicente do Rego Monteiro: 
Cabeças de negras, 1920. Coleção 
particular. 50 x 41 cm.

Figura 20: Vicente do Rego Monteiro: Mani Oca (O
nascimento de Mani), 1921. São Paulo, SP: Museu

de Arte Contemporânea da USP. 38 x 36,5 cm.

Por exemplo, há uma ênfase nas obras de Tarsila, Di Cavalvanti e Anita

Marfati como pioneiros intérpretes da brasilidade, ao mesmo tempo em que

há um certo escamoteamento de Vicente do Rêgo Monteiro, apesar deste

último  ser  inegavelmente  um  dos  artistas  que  mais  incorporou  temas  e

técnicas  essencialmente  brasileiros  em  sua  obra.  Na  verdade,  entre  os

pintores que expuseram na Semana, é possível argumentar que ele foi o que

mais explicitamente se preocupou com temas e estéticas brasileiros. Isto se

deu largamente pela presença do outro em seus quadros. (figs. 16 e 20). Mais

ainda,  influenciado  pela  estética  art-déco  e  pelo  primitivismo,  sua  obra

também se inspirava técnica e esteticamente na cultura nativa brasileira,

especialmente  seus  famosos  quadros  de  inspiração marajoara (fig.21)  ou,

posteriormente,  as  gravuras  que  remetem  às  xilogravuras  do  sertão

nordestino (fig.22).
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Figura 21: Vicente do Rego Monteiro: Menino,
1920. Sem informação de local. 34 x 47 cm.

Figura 22: Vicente do Rego Monteiro: Tour
Eiffel, no livro Quelques visages de Paris,

1925.

Esta incorporação do  outro no fazer artístico,  que hoje consideramos

como uma das características mais reconhecíveis do modernismo brasileiro,

somente será alcançado e maturado ao longo das décadas de 1920 e 1930,

por exemplo, por Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.  Assim, a trajetória de

Rêgo Monteiro se aproxima mais da de Anita Malfatti, no sentido que a parte

mais relevante de suas obras, ao menos de um ponto de vista da inovação

ocorreu antes da Semana.

A obra de Malfatti  parece se encaixar muito mais em um esforço de

atualização  da  arte  brasileira  à  poética  pós-impressionista  e  em  menor

medida à cubista. Há pouca dúvida de que a pintora foi a responsável pelo
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mais  radical  rompimento com a estética oficial  do Estado brasileiro  e  da

Escola  de  Belas  Artes,  como  exemplificada  nas  obras  selecionadas  na

Exposição  do  Centenário.  Certamente  foi  o  mais  visível  e  de  maior

consequências, inclusive para sua carreira e vida pessoal,  particularmente

após a famosa crítica de Monteiro Lobato, “Paranoia ou mistificação”, sobre

sua exposição individual em 1917. Naquele texto, o famoso autor e jornalista

ataca não apenas as características pictóricas das obras apresentadas, mas

até mesmo questiona a sanidade mental da artista.

Figura 23: Anita Malfatti: A boba, 1915-1916. 
São Paulo, SP: Museu de arte 
contemporânea da USP. 50,6 x 61 cm.

Figura 24: Anita Malfatti: O japonês, 1915-
1916. São Paulo, SP: Museu de arte

contemporânea da USP. 51 x 61 cm.

Foi  o  movimento de defesa de Anita por parte dos modernistas que

lançou as bases para a organização da  Semana e assegurou à artista um

lugar de destaque na história da arte brasileira. Ironicamente, a leitura de

Brasil que emerge de sua obra tem características semelhantes àquela que
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pode  ser  feita  das  telas  da  Exposição.  Especificamente,  a  ausência  de

elementos que identifiquem as pinturas com o país. Se Os primeiros sons do
Hino da Independência e a Sessão do conselho de Estado (figs. 10 e 11) são

cenas que poderiam se passar em qualquer corte europeia,  A boba ou  O
japonês (figs.  23 e 24)  fariam também sentido como obras de um artista

europeu ou estadunidense49.

Figura 25: Anita Malfatti: Tropical, 1917. São Paulo, SP: Pinacoteca do Estado. 102 x x77 cm.

Mas esta é uma afirmação que não pode ser estendida ao conjunto da

obra  de  Anita  exposta  na  Semana.  Houve  certamente  algumas

marcadamente  de  temática  nacional,  centradas  na  diversidade  racial  e

49   Trata-se de obras que foram efetivamente feitas durante a estada de Anita em Nova 
Iorque.
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cultural brasileira, como Moemas ou Baianas (AMARAL, 1998:172). Esta última

é geralmente identificada como a pintura  Tropical (fig. 25)50, de 1917, e faz

parte de um conjunto de obras menos vanguardistas e mais realistas, como

Índia (fig. 32) e Caboclinha51 (CHIARELLO, 2008:167). O retorno à figuração é

uma característica comum na arte do século XX, quando a necessidade de

comunicar  um  argumento  se  torna  mais  importante  do  que  o

desenvolvimento de novas linguagens poéticas.  No caso,  o  argumento de

Malfatti é sobre a composição do Brasil como multirracial e multicultural.

Figura  26: Albert Eckhout: Mulher tupi, 1641.
Copenhague,  Dinamarca:  Nationalmuseet.
274 x 163 cm.

50   Há uma tela de Anita chamada “Baianas”, mas foi pintada já no final da década de 1920.
51   Trata-se de uma obra desaparecida.
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Contribuindo para a longa tradição de documentação de tipos humanos

no Brasil – que surgiu com os cronistas, passou por Eckout (fig. 26) e pelas

expedições  científicas  e  viagens  pitorescas  do  século  XIX  –  a  pintora

caracteriza  o  país  a  partir  da  imagem  do  outro.  Neste  sentido  Anita  se

aproxima de Rêgo Monteiro. Ambos ainda parecem operar a partir de uma

teoria racial herdada do Império e ainda em voga no início da República.

Pressupunha-se a existência de três raças de maneira mais ou menos pura

em um mundo mais ou menos ordenado pelo padrão civilizatório cientificista

da  Belle Époque. Esta dsitinção racial será substituída depois pela ideia de

miscigenação  racial  e  cultural  que  se  tornará  a  pedra  angular  do

modernismo brasileiro, trazendo uma nova imagem do outro. Malfatti e Rêgo

Monteiro  têm  em  comum  uma  certa  relutância  em  incorporar  este  novo

discurso e, consequentemente, o novo outro em suas obras, o que diminuiu,

nos anos 1920 e 1930, seu protagonismo na cena artística nacional, ao menos

como proponentes de novas estéticas.

 2.2 . A terra de ninguém I: os outros

Conhecer  os  discursos  artísticos  de  1922  ajuda  a  entender  o

desenvolvimento da identidade brasileira durante a Primeira República. Eles

ajudam  a  compor  o  cenário  mental  da  época  e  a  entender  tanto  os

parâmetros da identidade sancionada pelo Estado, como suas contestações.

Identidades que, nunca custa lembrar, têm efeitos sobre o “mundo real”, seja

para  reforçar  a  ordem  politica  e  cultural  hegemônica,  seja  para  se  lhe

contrapôr. Sem ser propriamente descrições da realidade, tampouco ficção

pura e simples, estes documentos imagéticos são, sobretudo, propostas de

nacionalidade que emergiram no contexto de grandes mudanças políticas e

culturais que marcaram o início do século XX.
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Neste período,  assemelha-se à “terra de ninguém”,  o trecho de terra

entre as linhas de frente na guerra de trincheiras, como a Primeira Guerra

Mundial.  Por se tratar de um território marcado pela disputa e indecisão,

metaforiza bem a  Primeira República, sanduichada entre o longo período de

decadência  da  monarquia  e  do  academicismo  e  a  emergência  do  novo

paradigma do modernismo já na década de 1930.

Falar  de  uma  “terra  de  ninguém”  não  implica  dizer  que  não  havia

“donos” no/do Brasil. Na política e na economia os havia em abundância, e

mesmo  na  cultura,  é  possível  argumentar  que  o  Brasil  “real”  da  cultura

popular tinha suas hegemonias. Mas, para o país que emerge da leitura das

imagens da arte produzida durante a Primeira República,  este caráter  de

indefinição parece servir muito bem. Trata-se de um período em que é mais

clara  a  falta  de  consenso  entre  as  diferentes  concepções  de  Brasil

disponíveis. Portanto, as diferentes propostas de organização da nação se

tornam mais visíveis.

O preço desta visibilidade é desistir de pensar o conceito “nação”,  in
abstracto, isto é,  independente de seu contexto histórico.  Na história das

nações concretas presentes e passadas é possível encontrar justificativas de

suas existências ancoradas em características tão distintas como história,

cultura, religião, raça,  et cetera. Ao mesmo tempo, nenhum destes aspectos

pode determinar o que conhecemos coletivamente como nações52. Ao invés

disto, é mais produtivo pensar a nação a partir de sua fenomenologia, isto é,

pensando  a  nação  mais  como  uma  categoria  nativa53 do  que  como  um

52   Uma boa amostra dos conteúdos do nacionalismo pode ser encontrada em HOBSBAWM, 
2001, bem como no restante da bibliografia deste capítulo.

53   Seguindo a sugestão metodológica de OLIVEIRA, 1990. O termo “categoria nativa” é 
usado pelos antropólogos para descrever os termos com os quais as sociedades 
estudadas compreendem o mundo. No caso específico em foco, trata-se de entender o 
que as pessoas que estavam inseridas naquele contexto histórico específico entendiam 
por “Brasil” e “nação”, em oposição a uma reflexão filosófico-conceptual sobre o real 
significado daqueles termos.
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conceito. Aliás, a crítica sobre a concepção de um nacionalismo teleológico e

imutável  é  conhecida  e  expressa  nas  bem  estabelecidas  ideias  de

“comunidade imaginada” e de “invenção de tradições”54. A primeira enfatiza

o caráter  essencialmente  cultural  do  nacionalismo,  no  sentido  em que  se

trata de práticas e crenças historicamente construídas. A segunda chama a

atenção  para  a  seleção  de  ritos  e  características  que  passam  a  ser

naturalizados, uma seleção que não ocorre a partir do nada, mas pela ênfase

e, especialmente, pelo esquecimento55 de aspectos sociais.

Em todos estes casos, a nacionalidade, a brasilidade, em nosso caso, é

um  fenômeno  cuja  construção  é  inevitavelmente  marcada  por  sua

historicidade,  mutabilidade  e  uma  certa  arbitrariedade.  A  nação  é  vista

muito mais como uma possibilidade levada a cabo por um contexto político e

cultural do que uma inevitabilidade necessária de condições anteriores. Asim,

as  identidades  nacionais  se  assemelham mais  a  uma estrutura  narrativa,

incessantemente  reelaborada pela  incorporação e  interpretação  de  novos

elementos56. Esta reelaboração constante é a responsável pelo debate sobre

a identidade que, apesar de nunca cessar, alcança em alguns momentos uma

certa estabilidade com a hegemonia de alguns pressupostos em favor de

outros, como é o caso do Império e o modernismo a partir da década 1930.

54   Respectivamente ANDERSON, 2008 e HOBSBAWN & RANGER, 2000
55   Pois a seleção das características que irão compôr a identidade nacional passa não 

apenas pela ênfase do desejável, mas também, e às vezes principalmente, pelo 
apagamento dos aspectos indesejáveis do passado. No contexto do debate desta tese, o 
grande exemplo é o apagamento do negro no período imperial, ou de toda a diversidade 
racial em 1922. Sobre a ideia de esquecimento no âmbito da identidade nacional, ver 
RENAN, 1997 e BALAKISHNAM, 2000. Sobre a noção de esquecimento de forma mais 
geral, consultar ASSMANN, 2007.

56   Uma importante elaboração sobre o conceito de narrativa é o sistema de tripla mímeses 
proposto em RICOEUR, 2010. Naquele texto, o filósofo propõe um modelo de construção 
de narrativas dividido em três etapas, que ele denomina de “Mímesis” I, II e III. Elas 
correspondem, grosso modo às etapas de seleção de elementos, elaboração de narrativa 
e a modificação da visão de mundo, que enseja, por sua vez, novas narrativas. O mais 
importante nesta distinção de fases no processo narrativo é que elas se dividem apenas 
para fins didáticos e de exposição: as três fases ocorrem de maneira concomitante e 
constante.
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É  importante  notar  que,  apesar  de  um  fenômeno  eminentemente

cultural, as forças que mais animam a mudanças – ou a estabilidade – da

identidade nacional não estão necessariamente ligadas à arte ou à cultura.

No  mais  das  vezes  encontramos  também  atores  políticos  que  elegem

diferentes  aspectos  da  cultura  nacional  para  legitimar  sua  narrativa

particular,  mesmo  que  em  prejuízo  de  outros  setores  da  sociedade,

especialmente  das  minorias57.  É  o  caso  do  esquecimento  dos  negros  e  o

enaltecimento  dos  indígenas  na  arte  imperial,  o  racialismo  da  Primeira

República ou a miscigenação modernista.

Todos  estes  discursos  encontrados  na  arte  apresentam  diferentes

versões de Brasil, até antagônicas entre si, mas há um  Leitmotif, um tema

condutor  que  é  constantemente  revisitado:  a  construção  da  identidade

nacional parece sempre necessitar do outro.

*

O tema do outro é um dos mais constantes e consistentes na história da

identidade  brasileira.  Ele  empresta  coerência  ao  que  parece  ser  uma  de

nossas  maiores  contradições:  a  conservação da unidade nacional  em um

contexto de extrema desigualdade social e diversidade cultural. Como uma

sociedade nascida dos contatos coloniais entre diferentes continentes, não

podemos recorrer àquele que é talvez o mito de origem mais difundido, de

uma origem ancestral58. Sem o outro em nossos mitos e em nossas práticas,

57   O que, aliás, está na base de muito conflito doméstico e internacional. MYLONAS (2013) 
propõe que a base do debate sobre a nação é a questão de que participa politicamente 
dela, isto é os grupos sociais que podem efetivamente participar dos processos 
decisórios coletivos. Aos grupos que se nega esta participação – as minorias – cabem três
destinos possíveis: a acomodação de seus interesses específicos na política nacional, a 
assimilação por parte dos grupos dominantes ou a eliminação. Para aquele autor, os 
motivos principais na determinação de um ou outro movimento encontram-se sobretudo 
na dinâmica de poder dos grupos domésticos e sua relação com potências internacionais.

58   A ideia de uma origem ancestral geralmente é a base da reivindicação de soberania 
sobre um território que tem sido ou foi originalmente ocupado por um povo. Tendo em 
vista que o grupo dominante no Brasil traça suas origens na invasão europeia das 
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dificilmente  poderíamos  dar  coerência  ao  país  ou  à  sua  história.  Ele  é  o

assunto,  o  tema  principal  da  brasilidade,  quando  tentamos  encontrar  a

“essência” do Brasil, é ao outro que recorremos59.

Trata-se de uma longa tradição que começa junto com a incorporação

da  América  ao  mapa  mundi com  as  grandes  navegações.  Os  primeiros

contatos entre europeus e os povos originários não apenas foram registrados

em forma escrita, como na famosa carta de Caminha, mas também como

imagens  (fig.  27)  que  mostravam  o  quão  exótico  e  perigoso  era  o  povo

daquele novo e estranho continente. Desde ali é possível ver – de maneira

retrospectiva  –  as  características  que  continuarão  por  muito  tempo  a

condicionar o nosso olhar, como a natureza, a civilização contra a barbárie e

o perigo da convivência com os nativos.

Américas no século XVI, e que o território já estava ocupado a muitos séculos pelos 
indígenas, o recurso a este mito político específico se tornava extremamente difícil. Sobre
a ideia de mito político, especialmente o da origem ancestral ver GIRARDET, 1987.

59   É neste sentido que o conceito de outro se afasta do de “subalterno”, como em SPIVAK 
(2010): embora a ambos é interditado o discurso, fala-se constantemente do outro.
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Figura 27: Theodor de Bry: Ilustração para o livro "Duas viagens ao Brasil", de Hans Staden,
séc. XVI.

À proporção que a colonização foi  avançando,  foi  falando sobre dos

povos nativos e dos escravos vindos da África que Antônio Vieira pensou o

Brasil. É bem verdade que o fazia considerando o território americano como

uma parte do Império Lusitano, mas a peculiaridade da colônia, a origem de

seus  problemas  e  virtudes,  bem  como  o  seu  futuro  passavam

necessariamente pelo debate sobre o outro indígena ou negro, especialmente

sobre seu papel na construção do Império. Talvez o exemplo mais célebre

seja  no  Sermão  pelo  bom  sucesso  das  armas  de  Portugal  contra  as  de
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Holanda60, onde a expulsão dos holandeses da América Portuguesa depende

da  relação  entre  os  lusos  e  seus  escravos  africanos.  Incidentalmente,  os

registros imagéticos mais importantes do período, feitos pelos holandeses,

foram as paisagens de Frans Post e os registros “etnográficos61” de Albert

Eckout dos tipos humanos que habitavam Pernambuco (fig. 26).

Mas  é  realmente  depois  da  independência  que  o  outro se  torna  a

principal forma de discutirmos a nós mesmos. A ironia é que isto é feito se

mantendo o distanciamento entre o detentor do poder da fala e aquele sobre

o qual se fala, como se fossem grupos de países e culturas completamente

diferentes. No auge da pintura Imperial o contraste pode ser visto entre os

portugueses e os indígenas da  Primeira Missa (fig.1), mas também entre os

brasileiros e os paraguaios nas pinturas sobre a Guerra do Paraguai, como o

Combate  naval  do  Riachuelo (fig.  37).  Ali  os  nativos  americanos  –  os

paraguaios – são incivilizados e atrasados e, principalmente, incapazes de

resistir à investida civilizatória do Império Brasileiro.

Entre os canibais de Staaden, os bons selvagens de Viera, e as imagens

do Império, o papel reservado ao outro sofreu constantes transformações e

foi ocupado por diferentes grupos sociais, mas mantendo as características

de  proximidade  à  natureza  e  perigo  à  civilização.  Constantemente

recorremos  à  imagem  do  outro como  contraste  para  construirmos  nossa

própria  identidade  como  civilização  identidade.  É  falando  do  outro que

falamos de nós mesmos.

60   VIEIRA, 1640. O argumento é que as invasões holandesas foram uma espécie de castigo 
divino aos os portugueses por conta do tratamento exageradamente violento contra seus
escravos.

61   Apesar do anacronismo, os etnógrafos e o pintor apresentam em comum a mesma 
preocupação em documentar a alteridade em seus aspectos raciais, culturais e materiais.
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Figura  28:  Victor Meirelles:  Combate naval  do Riachuelo,  1882-1883.  Rio de Janeiro,  RJ:
Museu Histórico Nacional. 420 x 800 cm

Uma  das  manifestações  mais  acabadas  desta  distinção  pode  ser

encontrada na obra de Almeida Júnior, celebrado tanto pela Academia como

pelos modernistas. Suas obras mais famosas são aquelas em que retrata o

caipira, como tipo brasileiro (fig. 17). Há ali uma qualidade documental que

remete a Staaden e Eckout,  no sentido em que o autor se preocupou em

registrar as características raciais, culturais e materiais de seus retratados.

Mas  há,  também  um  certo  distanciamento,  como  se  aquele  não  fosse  o

mundo ao qual  o  pintor  pertencesse.  É  o  registro  de  um espécime como

aquele feito por um etnógrafo ou por um naturalista, aliás em conformidade

com o espírito cientificista da época.
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Figura  29: José Ferraz de Almeida Júnior: Descanso do modelo, 1882. Rio de Janeiro, RJ:
Museu Nacional de Belas Artes. 98 x 131 cm.

Isto fica mais evidente ainda se contrastarmos os caipiras com pinturas

mais próximas ao mundo social em que o artista vivia, como O descanso do
modelo (fig. 29) ou O importuno. Trata-se de um mundo muito parecido com

aquele  das  telas  de  1922,  já  que  Almeida  Júnior  parece  ter  se  livrado

quaisquer  traços que o localizem no Brasil.  Sendo cenas internas,  não há

nenhuma menção à natureza. Pelo contrário, o contraste com a paisagem

natural é acentuado por todas as marcas da civilização, como instrumentos

musicais,  porcelanas,  têxteis  e  armas.  Finalmente,  há  também  uma

uniformidade racial que distancia ainda mais o mundo do artista do mundo

de seus retratados mais célebres. Quando estes mundos se encontram, como
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em  Piquenique no Rio das Pedras ou  Leitura (fig.30),  o contraste é ainda

maior  e  é  enfatizado  pela  distância,  pela  arquitetura  do  cenário  e  pela

própria  indumentária  e  postura  das  personagens.  Parece  que  enfatizar  a

distinção entre quem vê e o que é visto foi uma das grandes preocupações

do pintor.

Figura  30:  José Ferraz  de  Almeida Júnior:  Leitura,  1892.  São Paulo,  SP:  Pinacoteca do
Estado. 141 x 95 cm.

*

As obras sobre a escravidão negra e indígena das últimas décadas do

século XIX62 não eram realmente sobre negros e índios, mas sobre o lugar

que estes deveriam ocupar na nação brasileira. Informam assim mais sobre

as crenças e os anseios de seus autores – os artistas – e seu meio do que

62   Como visto no capítulo 1
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realmente sobre o tema que se propuseram a relatar. Os outros são evocados

para identificar aqueles que pertencem de fato à nação. O refinamento desta

visão de mundo atinge um de seus pontos altos na Exposição do centenário,

quando nem mesmo é necessário a presença do outro para comunicar como

o Brasil deveria ser. O auge da narrativa de “desbrasilianização”, de inserção

na  civilização  mundial,  contudo,  esconde  as  pressões  que  tornaram-na

possível e desejável, especialmente após a falência do modelo civilizacional

da Belle époque no cataclismo da Primeira Guerra Mundial.

Assim, é sem grandes surpresas que as alternativas modernistas lancem

mão mais uma vez do  outro como base de sua interpretação do nacional,

apesar das inovações em temática e estilo. Em um primeiro momento, como

na Semana por meio da revivescência da tradição etnográfica como tantos

outros haviam feito anteriormente. Por exemplo, as baianas de Malfatti ou os

indígenas de Rêgo Monteiro somente são aceitos depois de “eruditizados”,

traduzidos  para  a  linguagem das  vanguardas  e  do  primitivismo.  De  uma

fórmula  não  dissimilar  de  Almeida  Júnior,  esta  opção  também  marca  a

distinção entre o observador e seu objeto, estamos sempre falando de um

outro que é impedido de falar de si mesmo e ter sua fala socialmente aceita.
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Figura 31: Athur Timóteo da Costa: O menino,
1917. São Paulo, SP: MASP. 47 x 36 cm.

Desta  maneira,  mesmo  nos  casos  de  pintores  negros  como  Artur

Timóteo  da  Costa,  que  tiveram  uma  vasta  produção  centrada  na

representação  de  negros  (fig.  31,  por  exemplo),  estas  dificilmente  eram

incorporadas à arte oficialmente patrocinada. Mais emblemática ainda é a

representação  de outros como personagens  significativos  para  a  história

brasileira, como os índios de Bernardelli (fig. 5) ou Zumbi dos Palmares (fig.

32), de maneira altiva e não subordinada à ação colonizadora. Também estas

obras  eram  raramente  consideradas  arte  oficial  até  o  fim  da  Primeira

República.
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Figura  32:  Antônio  Parreiras:  Zumbi,  1927.
Niterói, RJ: Museu Antônio Parreiras. 115,3 x
87,4 cm.

*

O  outro, como vimos, é largamente alienado de seu protagonismo. Se

ele  não  fala  de  si  mas  serve  de  contraste  à  construção  da  identidade

nacional,  resta responder à inescapável  questão sobre quem fala de fato,

sobre quem é o antípoda do outro.

No âmbito desta tese, os discursos identitários são construídos, como

arte oficial, por dois grupos de indivíduos. Em primeiro lugar, há os artistas

responsáveis pela criação material  das obras.  É principalmente sobre eles

que recaem as escolhas relacionadas à forma das obras; em segundo lugar,

há o poder político socialmente legítimo, responsável pela tomada de decisão

e sobre a adequação das obras à narrativa oficial. Neste grupo estão mais

claramente os políticos que deliberam sobre a encomenda das obras, mas

também  os  quadros  administrativos,  como  Taunay,  responsável  pela

87



instalação do Museu Paulista,  e os intelectuais.  É do consenso entre estes

grupos  que  emerge  o  corpus das  obras  que  compõem  a  descrição

socialmente aceita do Brasil ao longo de toda a Primeira República.

O termo que melhor descreve os responsáveis, os “autores” das obras é

desterrado63, no sentido da famosa passagem com que Sérgio Buarque de

Holanda  abre  seu  clássico  Raízes  do  Brasil64,  onde  os  brasileiros  são

“desterrados em sua própria terra”. Este tema aparece de maneira recorrente

tanto na crítica modernista ao academicismo – o “estilo alienígena” de que

falava Bardi no primeiro capítulo – como nos clássicos do pensamento social

brasileiro65. O argumento comum encontrado ali é que, grosso modo, não há

uma identidade comum entre a elite decisória brasileira e o país. É como se

se tratasse de duas sociedades diferentes. É esta a narrativa que pode ser

lida mais explicitamente na  Exposição mas também, em menor escala, na

Semana.

63   Em uma outra versão desta tese, foi utilizado o termo em inglês “stranger”, que de um 
ponto de vista conceptual é, na verdade, mais apropriado pelo duplo sentido de 
“estrangeiro” e de ser “estranho a algo”. Ao final optei por “desterrado” pela tradição do 
termo no pensamento social brasileiro e modular seu sentido pela descrição da “ética do 
invasor” a seguir. Outros termos considerados em oposição ao outro foram “estranho”, 
“estrangeiro”, “invasor” e, muito significativamente, “nós”.

64   HOLANDA, 2001.
65   Além de Holanda, esta ideia aparece tanto nos teóricos da dependência, nas 

interpretações coloniais do Brasil e até mesmo na sociologia dos intelectuais 
contemporânea. Ver a este respeito, respectivamente CARDOSO & FARETTO, 2004; 
PRADO JR., 2011 e SOUZA, 2019)
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Figura 33: Décio Villares: A humanidade 
(detalhe), s/d. Rio de Janeiro, RJ: Templo da 
humanidade.

Figura 34: Décio Villares: A República, s/d.
Rio de Janeiro, RJ: Museu da República. 40,5

x 33,4 cm

O país representado naquelas telas não é o real. É onde os desterrados
gostariam de estar e, em grande medida, estavam, isolados do conjunto da

população  e  da  paisagem  e  mais  próximos  dos  modelos  que  buscavam

emular. Nunca houve dificuldades, por exemplo, em chamar para representar

o Brasil figuras históricas, alegóricas ou mitológicas, mesmo que literalmente

estrangeiras.  Os  pintores  positivistas  foram  particularmente  prolíficos  e

explícitos em trazer o  passado,  o estrangeiro e a alegoria (fig.  3366)  para

contribuir  na construção a identidade nacional tão ancorada na realidade

social como uma Marianne verde-amarela (fig. 34): literalmente uma França

66   A alegoria da Humanidade era uma das imagens mais comuns dos positivistas. Ela 
deveria ser representada por Clotilde de Vaux, a grande musa de Aguste Comte, 
fundador da filosofia positivista. Mais detalhes em CARVALHO, 1997.
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com roupagens brasileiras. Este mesmo movimento, afinal de contas, já havia

sido  realizado  pelo  grande  modelo  da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes,  a

Academia Francesa no período pós-revolução, com suas imagens de Gregos

e Romanos.

O que há muito pouco durante a Primeira República é a tentativa de

reconciliar o mundo do  outro com o dos  desterrados. Na arte do Império

havia uma rígida separação entre os dois grupos e na do modernismo se

tentou defender a ideia de miscigenação como possível solução, mesmo ao

custo  de  apagar  as  consequências  da  distinção  sob  uma  pretensa

democracia racial. Esta característica – a distância social entre as elites e o

resto  do  país  –  é  uma  das  características  fundamentais  da  identidade

brasileira, Ela se manifesta nas questões econômicas, políticas, sociais e, é

claro, também na arte.

A  narrativa  nacional  brasileira  não  se  constrói,  então,  sobre  uma

mitologia de uma ancestralidade original, ao invés da busca de um passado

comum, a identidade brasileira é construída a partir de uma relação nem

sempre harmônica entre grupos sociais e raciais. Se no período imperial se

buscava no passado uma justificativa para a legitimação da existência do

Brasil  com o indianismo e a valorização da história,  a interpretação mais

comum  desde  o  modernismo,  deslocava  a  narrativa  para  o  futuro,  pela

integração por via da miscigenação. “Moinho de gastar gentes67” e misturar

culturas que podem ter sido violentos e escusos em suas origens,  mas se

justificavam então pela promessa de unidade da sociedade brasileira.

A narrativa que emerge da leitura da arte oficial em 1922, contudo, é

diferente  daquela  proposta  pela  ideia  da  integração,  seja  pela  origem

comum,  seja  pela  miscigenação.  Pode-se  até  mesmo  dizer  que  é

67   RIBEIRO, 1995,
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diametralmente oposta,  afirmadora da distinção entre os  desterrados que

falam  e  o  outro sobre  quem  se  fala.  A  ausência  de  uma  justificativa

ideológica  à  manutenção  da  distinção  gera  uma  imensa  fragilidade  na

identidade como ideologia legitimadora do status quo.

Dito de outra maneira,  o  outro é visto como um risco constante que

pode ser enfrentado pelo uso da violência em suas variadas formas: física,

simbólica ou cultural,  que toma forma em uma “ética do invasor” que ao

mesmo tempo em que nega aos outros o acesso ao poder e aos recursos da

nação, afasta os desterrados da realidade social e política da maior parte do

país. A manutenção da distância entre os dois grupos – desterrados e outros
– se torna, assim, não um problema para a identidade, mas sua principal

característica.  Foi  com  ela  que  se  justificaram  as  diferentes  identidades

nacionais, como referência do passado ou promessa do futuro. Sua forma

mais pura, seu auge, pode ser encontrada na arte da Primeira República,

especialmente da Exposição, .

Assim,  além  de  ser  um  período  de  ligação  entre  duas  identidades,

caracterizar a Primeira República como “terra de ninguém” ganha uma outra

conotação.  Não  que  a  terra  não  tenha  donos:  a  história  política  e,

principalmente, econômica do período deixam claro que os havia. Mas o país

que emerge das imagens então produzidas era um que nem foi povoado por

seus  cronistas  desterrados,  nem  era  acessível  aos  seus  protagonistas

escamoteados.  Parece  que  à  pergunta  a  quem  esta  terra  pertence  tem

sempre como resposta, “ao outro”.

Isto ajuda a explicar  a fragilidade da identidade nacional  durante a

Primeira República, especialmente se comparada à robustez e resiliência de

sua precedente imperial e sua sucessora modernista. A questão identitária

somente será resolvida com mudanças profundas na sintaxe paradoxalmente
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acompanhada de  grandes  permanências  em suas  instituições.  Quanto  ao

conteúdo,  a  semântica  da  identidade,  a  arte  oficial  apresenta  ambas:

rupturas e continuidades, em um discurso bipartido.
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 Capítulo 3: Mudanças e permanências

A década que se seguiu à efeméride da independência foi marcada por

fortes crises e mudanças em todas as esferas de vida social que culminaram

na Revolução de 1930. Também no que concerne à arte oficial, foi um período

revolucionário  em  dois  sentidos.  Em  primeiro  lugar,  houve  profundas

mudanças na maneira de fazer arte. As linguagens e técnicas artísticas, por

exemplo, aproximaram-se cada vez mais da arte pós-vanguardista europeia.

Artistas identificados com as novas soluções estéticas – cubismo, futurismo,

primitivismo – se consolidaram como os mais influentes da arte brasileira,

como  Portinari,  Di  Cavalcanti  e  Tarsila  do  Amaral.  Em  movimento

complementar, o divisionismo impressionista tão popular na década de 1920

de Visconti e Georgina de Albuquerque perdia prestígio aceleradamente. Não

tanto como a arte  neoclássica do Império,  mas,  ainda assim,  os pintores

pareciam se libertar cada vez mais da experiência visual figurativa e assumir

uma abordagem mais simbólica e metalinguística.

Estes  desenvolvimentos  correspondem  a  uma  completa  inversão  dos

papéis  institucionais,  quando  os  modernistas  radicais  e  contestadores  da

Semana,  passaram a ocupar  os  espaços  institucionais  contra  os  quais  se

haviam levantado, como a Escola Nacional de Belas Artes. Aliás, a própria

Escola  era,  em  1931  dirigida  por  Lúcio  Costa,  então  um  jovem  arquiteto

comprometido com a  causa  da renovação modernista.  Ele  foi  o  principal

responsável  pelas  grandes  novidades  que  acompanharam  a  XXXVIII

Exposição  Geral  de Belas  Artes,  conhecida  como o  Salão de  31.  Foi  este

evento,  mais  do  que  a  Semana,  que  iniciou  de  fato  a  consolidação  do
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modernismo como estética hegemônica na arte brasileira e relegou a arte

acadêmica,  entendida como tudo o que não era modernista,  a  um papel

secundário. Até mesmo artistas altamente experimentalistas, como Belmiro

de Almeida (fig. 18) se tornaram “acadêmicos” nesta distinção que sempre foi

mais institucional e política do que propriamente estilística.

Esta  inversão  de  papéis,  aliás,  é  um  indicador  da  segunda  maneira

como aqueles anos foram “revolucionários” para a arte nacional: como uma

volta  completa  às  formas  sociais  anteriores  sem  grandes  alterações

estruturais68. Especialmente no que concerne à legitimação da arte oficial, há

um  retorno  do  protagonismo  estatal  que  corresponde,  nas  artes,  à

centralização do poder político ocorrido na esteira da Revolução de 1930. O

grande  fiador  da  renovação  artística  brasileira  não  foi  um  “Salão  de

excluídos”, uma Secessão ou a emergência de um mercado de arte, mas o

Estado,  através  da  Escola  de  Belas  Artes  e  de  suas  Exposições  gerais.

Ironicamente, três instituições – Estado, Escola e Exposições – geralmente

responsabilizadas pelo imobilismo na arte brasileira do século XIX.

Este  duplo  sentido  “revolucionário”  também é encontrado no  debate

sobre a identidade nacional que se observa nas obras de arte do período,

apoiada, como sempre, na ideia do outro. Houve um esforço para associar as

novas estéticas europeias com o tema do local, do nacional. Das diferentes

propostas,  de  reviviscência  da  história  à  valorização  da  natureza  e  ao

realismo social, a que obteve maior legitimidade política e social no longo

prazo foi a Antropofagia que se vinha desenvolvendo desde a  Semana69. A

68   O sentido que Hobsbawm (1977) afirma que a palavra tinha antes da “Era das 
revoluções”. Ver também sobre o conceito de revolução como mudança estrutural 
SKOCPOL,1985.

69   Embora, vale lembrar, para seus contemporâneos, a hegemonia desta corrente 
modernista específica não fosse nem clara nem evidente. Adiante voltarei a este ponto, 
mas é importante ter em mente que a principal característica do período continua sendo 
o conflito entre diferentes ideologias nacionais e estéticas sem que houvesse clareza 
sobre o resultado.
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manifestação mais comum de brasilidade passou a se centrar em um novo

outro, o mulato e o trabalhador, sobre os quais se construíam os discursos

imagéticos acerca da identidade nacional.

A  variedade  de  abordagens  acerca  do outro  e  da  nação  ensejou  o

desenvolvimento de novas soluções estéticas tanto quanto a reviviscência de

fórmulas  representacionais  do  passado,  paradoxalmente  pelos  meios  de

comunicação mais modernos de então. A nova estratégia de comunicação e

legitimação  estatal  que  surgiu  daí  produziu  um  novo  tipo  de  produção

voltada para a comunicação de massas. Com uma estética muito diferente

da  dos  artistas  do  final  da  Primeira  República,  estas  imagens  se

assemelhavam mais  às  dos pintores  do início  do período republicano.  Ou

mesmo de antes dele. Era como se a arte oficial tivesse que se dividir sua

produção  para  um  país  extremamente  diverso  do  ponto  de  vista  social,

político e econômico.
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 3.1 . Em 1931: As duas reincarnações do sistema imperial

Como 1922, 1931 foi também um ano muito movimentado na história da

arte brasileira.  Naquele ano foi  inaugurada a estátua do Cristo Redentor,

ocorreu o I Salão Feminino de Arte, e foi criado por alunos e professores da

Escola Nacional  de Belas Artes o Núcleo Bernardelli.  Este último visava a

“liberdade de pesquisa  e  uma reformulação do ensino  artístico na Escola

Nacional  de  Belas  Artes,  reduto  de  professores  reacionários,  infensos  às

conquistas trazidas pelos modernos70”, uma pauta muito semelhante à dos

modernos e positivistas de quarenta anos antes, motivo da homenagem do

nome do grupo aos dois irmãos Bernardelli.

Sobretudo,  foi  naquele  ano  que  a  Escola  Nacional  de  Belas  Artes

dirigida  por  Lúcio  Costa  abriu  definitivamente  suas  portas  para  a  arte

moderna. Isto se deu por meio da XXXVIII Exposição Geral de Belas Artes,

chamada  também  de  Salão  de  31,  de Salão  revolucionário  ou  de  Salão
tenentista, em analogia ao importante movimento político que, na década

anterior, reivindicou mudanças na política brasileira e preparou o caminha

para a Revolução de 1930.

O  Salão se diferenciava das Exposições que o precederam em vários

sentidos:  não  houve  propriamente  uma  comissão  de  seleção71,  nem

medalhas,  nem  menções  honrosas,  aquisições  (como  na  Exposição  do
centenário),  nem prêmios  de  viagem,  como era  de  praxe  nas  exposições

anteriores.  Mais  significativamente,  foi  permitida  a  exposição  de  arte

moderna, ou, pelo menos de arte que não estava completamente de acordo

com a orientação política e estética da Escola Nacional de Belas Artes. A

70   Edson Motta, primeiro presidente do núcleo apud MORAES, 1995. O núcleo foi um 
importante ator político na inserção institucional da arte moderna nas décadas 
seguintes.

71   A rigor havia sim uma comissão, mas todos os trabalhos inscritos foram aceitos.

96



iniciativa destas mudanças foi de Lúcio Costa, defensor da necessidade de

renovação na arte e na arquitetura brasileiras. Foi com esta missão que foi

indicado à direção e foi neste espírito que se organizou o Salão de 31, tendo
uma comissão organizadora com nomes intimamente ligados ao movimento

modernista,  como  Manuel  Bandeira,  Celso  Antônio  de  Menezes,  Cândido

Portinari e Anita Malfatti.

O resultado de todas estas novidades foi o boicote ao salão por parte de

alguns professores e alunos da Escola, mais identificados com a estética mais

tradicional.  Em  parte  isto  se  deveu  à  ausência  dos  incentivos

tradicionalmente associados às exposições oficiais, como as premiações e as

encomendas, mas em parte também pelo receio de que suas obras fossem

desmerecidas  pela  organização  do  evento,  vista  como  modernista  e,

portanto,  hostil  à  arte  acadêmica.  Receios  estes  que  se  mostraram

fundamentados. Não pelas mãos da comissão, mas espontaneamente pelo

público, quando as salas com obras mais tradicionais foram apelidadas de

“nada além de 2$000 réis”72,  denotando o pouco valor atribuído à arte de

antanho.

Apesar  disto,  não  se  deve  pensar  que  se  tratou  de  um  evento

exclusivamente modernista. Foi, na verdade, uma exposição das mais plurais

na  arte  brasileira.  Certamente  a  mais  diversificada  até  então.  O  grande

Henrique Bernardelli,  um dos mais destacados  Modernos de 1888 e antigo

professor  da  Escola,  participou  com  três  telas,  uma,  inclusive,  sobre  seu

antigo  tema  de  bandeirantes, A  retidada  de  Luiz  Barbosa  Bezerra,  uma

Iracema e um retrato. Do ponto de vista da arte não-moderna, ele foi de

longe o nome mais proeminente. Junto dele estava cerca de um terço dos

pintores, 57 de 160, que foram recipientes de menções honrosas e medalhas

nas  exposições anteriores,  e,  portanto,  com obras que se  encaixavam na

72   LUZ in. VALLE e DAZZI (orgs.), 2010:88.
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estética anterior. Isto contribuiu para fazer do Salão a maior Exposição Geral

da história até então, com mais de 500 obras apenas na seção de pintura73.

Isto  posto,  o  Salão de  31 não  foi  por  si  só  o  único  responsável  por

mudanças estruturais – revolucionárias – na arte. Ele representa muito mais o

reconhecimento das mudanças ocorridas durante a década de 1920, quando,

sem dúvida,  houve um avanço muito  grande na linguagem artística.  Mas

também é um índice de que o modernismo em suas diversas variações ainda

não se havia estabelecido como principal corrente estética da arte oficial

brasileira, como o faria na década de 1930.

É isto o que se depreende das obras expostas no Salão de 31. Marcadas

pela grande variedade estilística, mas também de discursos sobre a nação.

Ao lado do  outro, lendas,  paisagens  e,  é  claro,  história  faziam parte  das

fontes  de  inspiração  da  nacionalidade.  São  temas  que  não  foram

completamente  esquecidos  ou  deixados  de  lado,  mas  se  tornaram

secundários à ideia de miscigenação cultural e racial, de forma semelhante a

como a paisagem foi subordinada à história na arte do Segundo Reinado.

O bandeirante de Bernardelli, é um exemplo disto, como o é mais ainda

a tela de Murillo la Greca, Frei Caneca (fig. 47), com o discurso tradicional da

história feita em grande momentos por grandes homens, que deveriam servir

de  exemplo  à  formação dos  cidadãos.  Assim como  o  grande  número  de

paisagens também presentes no Salão, as pinturas históricas, tão valorizadas

nos  oitocentos,  traziam  consigo  um  discurso  de  nacionalidade  que  fazia

muito sentido em outras  instâncias  da produção imagética pós-República

Velha, como veremos adiante.

73   506, para ser mais preciso, mais 129 em gravura e escultura e 35 em projetos 
arquitetônicos.
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Entretanto,  era  uma  forma  de  arte  que  divergia  dos  princípios

modernistas dos organizadores do  Salão. Estes princípios estavam em 1931

mais claros do que estavam em 1922, embora ainda demorasse para que se

construísse a concepção de modernidade que depois veio a prevalecer. Só foi

possível interpretar o sentido que a arte brasileira estava tomando, depois,

com o devido distanciamento histórico74.

Figura  35: Murillo La Greca: A execução do
Frei Caneca, 1924. Recife, PE: Museu Murillo
La Greca. Sem informação de dimensões.

Ainda assim, é possível ver a construção do discurso modernista na arte

seguindo os usual suspects do modernismo, aqueles artistas que se tornaram

74   Embora havia uma clareza, como ocorrera nove anos antes, contra que arte o 
modernismo se levantava, a acadêmica.
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os mais conhecidos nas décadas seguintes e que tiveram participação no

Salão de 31. Esta tarefa é facilitada pelo fato de que uma boa parte deles fez

parte da comissão organizadora e apresentou trabalhos na exposição, o que

nos  permite  um  vislumbre  das  convicções  estéticas  e  políticas  daqueles

artistas.

Figura 36: Anita Malfatti: Torrando café, 1930. Coleção particular. Sem informações sobre as
dimensões.

Anita Malfatti seguiu a tendência que vinha apresentando desde a sua

primeira  exposição  individual  em  1917,  de  abandono  da  estética  mais

vanguardistas, com suas cores simbólicas e deformações expressionistas, em
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favor de obras mais convencionais e figurativas75, como Torrando café  (fig.

36)76.  Trata-se  de  uma  tela  muito  diferente  de  Tropical,  de  1922  (fig.  25),

apesar  de  ambas  terem  como  tema  o  outro,  especificamente  mulheres

negras em atividades laborais cotidianas. Enquanto Tropical por seu estilo e

composição parece buscar trazer o outro para a linguagem da modernidade,

Torrando café faz o contrário, localizando fora da civilização contemporânea,

evidenciado pelo cenário da casa de taipa, a postura próxima ao chão da

personagem, bem como sua atividade trabalhosa, mas simples. Até mesmo

pelo uso das cores em tons terrosos a cena se afasta do mundo urbano em

que  a  artista  vivia.  Ela  é,  na  verdade,  reminiscente  dos  registros

“etnográficos” presentes no Engenho de Mandioca, de Modesto Brocos (fig.7)

e nos caipiras de Almeida Júnior do século anterior (fig. 17).

Continuando  na  comissão  organizadora,  Portinari  apresentou  vários

retratos com traços modernos como o de Manuel Bandeira (fig. 37),  outro

organizador do  Salão. Retratos, pela própria natureza do gênero pictórico,

devem  ser  negociados  com  os  clientes  tanto  no  aspecto  simbólico,  para

legitimação  social  ou  política,  como  nos  limites  à  inovação  técnica77.

Compare-se, por exemplo, com o que pode acontecer quando as restrições

técnicas são bem mais frouxas, como no retrato que Belmiro de Almeida fez

do poeta Alberto de Oliveira (fig.  38),  carregado de traços caricaturais.  É

possível ver alguns traços de modernidade no retrato de Bandeira, como a

ausência das características mais marcantes do poeta e marcas de prestígio

ou de poder institucional, como os livros no fundo do retrato de Ronald de
75   Uma das interpretações para este retorno ao figurativismo de Malfatti é a má recepção 

de sua obra pelo público e a crítica de arte paulistana, como o exemplo do artigo 
“paranoia ou mistificação” de Monteiro Lobato. CHIARELLI (2008), entretanto, oferece a 
interpretação de que a artista estava, na verdade, se adaptando mais à cena artística e 
ao mercado de arte da capital paulista.

76   A pintora apresentou um total de sete obras. Torrando café de 1930 é a mais 
representativa pela evolução de seu estilo e pelo discurso nacional ali inserido. Havia 
ainda duas de seu período expressionista, uma alegoria, duas naturezas mortas e uma 
cena de gênero.

77   MICELI, 1996.
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Carvalho feito por Vicente do Rego Monteiro (fig.39) ou os louros no retrato

de Machado pintado por Henrique Bernardelli. Em vez disto, Portinari mostra

o poeta com o Rio de Janeiro, valorizando na paisagem natural. Isto pode

ser  interpretado  como  um  contraste  com  a  lógica  de  dicotomia  entre  a

civilização e a natureza tão presente na arte da Primeira República,  mas

ainda estava longe de realmente contribuir para a identidade nacional como

Portinari fez em sua obra posterior.

Figura 37: Cândido Portinari: Retrato de Manuel 
Bandeira, 1931. Coleção particular. 60 x 73 cm;

Figura 38: Belmiro de Almeida: O
poeta Alberto de Oliveira, s/d. São

Paulo, SP: Museu de Arte de São
Paulo. 41 x 21 cm.
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Figura 39: Vicente do Rego 
Monteiro: Retrato de Ronald de 
Carvalho, 1921. Rio de Janeiro, RJ: 
Museu de Arte Moderna. 36,3 x 49 
cm.

Muitos outros nomes da arte moderna se apresentaram no salão, como

Di Cavalcanti, Israel Nery, Antônio Gomide, Alberto Guinard e Cícero Dias,

que apresentou talvez a obra mais polêmica (e maior78!) do  Salão,  Eu vi o
mundo  e  ele  começava  no  Recife.  Aliás,  é  atribuída  a  Dias  a  frase  que

sintetiza a ânsia dos pintores de tendência moderna em participar do Salão:

Aproveitei para expor meus quadros este ano, porque se
perdesse a  ocasião,  nunca mais  os  exporia  aqui.  Mesmo porque a
“revanche” dos “passadistas” vai ser inexorável: no próximo salão os
modernos não poderão passar nem sequer pela calçada da Escola...79

O evento era visto então como uma excepcionalidade no campo da arte

oficial brasileira, mais um passo na luta que ainda estava por vir. Não estava

ainda claro para seus participantes que era um prenúncio das tendências que

tomariam conta da arte brasileira nas próximas décadas.

E se há um nome que pode ser associado ao desenvolvimento da arte

brasileira nas décadas seguintes,  é  o  de Tarsila  do Amaral.  Ela se  tornou

inseparável da ideia de Antropofagia, a corrente do modernismo que teve

mais sucesso com a velha questão em associar os desenvolvimentos da arte

europeia com a temática nacional por meio da ressignificação do canibal

como  metáfora  de  uma  cultura  que  incorpora,  “come”  e  assimila  o

estrangeiro. Ou seja, percebe o Brasil como um país essencialmente de raças

e, especialmente, culturas miscigenadas80.

78   2X12 metros.
79   Coluna “Jardim das Vaidades” em A pátria, Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1931 in. 

VIEIRA s/d:95.
80   Uma ideia que transcende o campo da arte, tendo expressões importantes no 

pensamento social brasileiro ao longo do século XX, por exemplo em Gilberto Freyre e 
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A  Antropofagia  e  suas  consequências  não  foram  o  resultado  da

execução  de  um  programa  apriorístico.  Pelo  contrário,  foi  o  fruto  de

experimentações que são bem ilustradas pelas obras expostas por Tarsila do

Amaral no Salão.

Figura 40: Tarsila do Amaral: A caipirinha, 
1923. Coleção particular. 64 x 81 cm

Figura 41: Tarsila do Amaral: A negra, 1923.
São Paulo: Museu de Arte Contemporânea

da USP. 80 x 100 cm

Caipirinha (fig. 40) é uma das obras feitas durante a estada da pintora

em Paris  e  inspirada em suas memórias da juventude.  É  uma espécie  de

auto-retrato com fortes influências do cubismo na redução dos elementos a

formas  quase  geométricas  e  planas.  É  possível  ainda  assim distinguir  os

elementos  principais:  as  casas,  a  natureza  e  a  própria  caipirinha.

Formalmente,  foi  uma das obras  mais  inovadoras das expostas  no salão.

Quanto ao discurso nacional ali presente, este é melhor compreendido pelo

Darcy Ribeiro.
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contraste  com  um  outro  quadro  pintado  na  mesma  ocasião  e  com

características muito semelhantes a Caipirinha. Trata-se de A negra (fig. 41),

também  uma  obra  inspirada  nas  memórias  da  infância  de  Tarsila,

possivelmente até na mesma fazenda. Mas apesar da provável coincidência

geográfica,  as  mulheres  representadas  nas  duas  telas  vivem em mundos

muito diferentes: a caipirinha exibe indícios de uma sofisticação civilizacional

condizente com a juventude abastada de Tarsila, como as construções e as

vestimentas, que incluem até mesmo luvas; a negra, por outro lado, não tem

nenhuma marca de civilização discernível. Do cenário fazem parte apenas o

chão, uma série de faixas horizontais (que remetem às construções de taipa)

e uma grande folha. A negra, em si está nua e, a exemplo da tela de Anita

Malfatti  (fig.  36),  sentada  no  chão,  o  que  igualmente  remete  a  Modesto

Brocos e Almeida Júnior. Dito de outra maneira, as telas são uma espécie de

atualização moderna da velha distinção entre o mundo do pintor e o mundo

do outro.

Figura 42: Tarsila do Amaral: A Feira II, 1925.
Coleção particular. 55 x 46 cm.

Outra tela exposta por Tarsila, Feira (fig. 42) desvia da representação do

outro e centra-se no cruzamento entre a cultura imaterial e a natureza. Trata-

se de um quadro do período “pau-brasil”  da pintora ainda marcado pelo
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acentuado figurativismo na busca por uma brasilidade expressa por meio da

experiência visual, seja na cultura material, nas práticas culturais ou mesmo

no folclore. Com a influência do surrealismo, esta busca da essência nacional

se tornará cada vez mais simbólica e hermética no período antropofágico da

pintora, já no final dos anos 1920.

Figura 43: Tarsila do Amaral: Operários, 1933.
Campos do Jordão, SP: Palácio Boa Vista. 
150 x 205 cm.

Figura 44: Tarsila do Amaral: Segunda classe,
1933. Coleção particular. 151 x 110 cm.

Nos anos 1930, a obra de Tarsila sofre, por algum tempo, uma reversão

da tendência mais hermética, com obras marcadas pelo realismo social. Com

um olhar mais realista sobre a população brasileira, há um ressurgimento do

outro, mas um  outro “duplo”,  pela sua condição de mestiço, tanto quanto

pela pertença à classe trabalhadora. A obra mais conhecida deste período,

Operários (fig. 43) apresenta uma rara intersecção entre o mundo da pintora

e o  mundo do  outro,  nas  famosas  aparições  das  fisionomias  de  famosos

modernistas – como Mário e Oswald de Andrade. Na verdade, é a única tela

em que esta identificação com o  outro é tão marcada. Mesmo em outras

obras, mesmo da fase do realismo social, como em Segunda classe (fig. 44),

prevalece  o  distanciamento  em  relação  aos  retratados,  o  que  pode  ser

notado pela maneira subserviente com que nos observam.
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É uma situação diferente daquela de Di Cavalcanti, apesar de sua obra

nos aos 1920 também se concentrar na figura humana, especialmente em

mulheres negras e mulatas.  Por exemplo, uma obra apresentada em 1931,

Devaneio (fig. 45), quebra quase todas as convenções com que a arte oficial

tem se apresentado. Trata-se de uma cena externa, como demonstra o trecho

de céu ao fundo, mas não se trata de uma paisagem natural; as três figuras

humanas  são  negros  –  tradicionalmente,  outros –  mas  estes  não  se

encontram em uma posição subalterna, tampouco de contraste óbvio com o

observador. A obra oferece, então, um tipo de síntese, de identidade entre

observador e observado que somente será observado novamente a partir da

década  de  1930,  por  exemplo,  com  os  Operários de  Tarsila.  No  caso  de

Cavalcanti,  entretanto,  é  uma  característica  mais  constante  e  que

acompanha a sua obra desde meados da década de 1920 e vai continuar em

uma miríade de estilos e fases até à morte do artista em 1976.

Figura 45: Di Cavalcanti: Devaneio, 1927. Figura 46: Emiliano Di Cavalcanti: Mulata,
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Coleção particular. 156 x 99,5 cm. 1931, Coleção particular. 61 x 47,5 cm.

Foi  esta  inovação,  este  contra-convencionalismo  que  levou  Mário  de

Andrade a declarar, depois de lamentar a falta de inovação da maior parte

dos expositores em 1931, que

Dos novos  já  nossos  velhos  conhecidos  só  Di  Cavalcanti
está bem representado com um painel de negros, um excelente grupo
de mulatas de uma iridescência de pastel claríssima81.

Não que não haja um também discurso de distinção social na obra de Di

Cavalcanti.  Mulata (fig.  46),  também  exposta  no  Salão tem  todas  as

características  do  outro apontadas  anteriormente:  desde  a  paleta  até  à

posição da figura, a indumentária e mesmo o ponto de vista de cima para

baixo.

Figura  47:  Emiliano  Di  Cavalcanti:  Samba,
1925. Destruída em incêndio. 154 x x177 cm.

81   Mário de Andrade. O salão. São Paulo: Diário Nacional, 13 de setembro de 1931 in. Vieira, 
s/d.:36.
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Mesmo nas obras mais famosas de Cavalcanti, suas representações de

tipos humanos que ele encontrava na boemia da noite, há uma objetificação

das mulheres como prostitutas e dançarinas (fig. 47). Mas elas se encontram

no limite da representação do  outro. Trata-se do discurso da miscigenação

que se  desenvolveu na  década seguinte  como a forma socialmente  mais

aceita de interpretar o  Brasil.  Fora da esfera da arte,  a obra de Gilberto

Freyre, fundamental para a reflexão moderna brasileira, é a mais conhecida

manifestação desta ideia. Parecia que, emfim, os desterrados começavam a

encontraram seu lugar – embora, é necessário lembrar, a origem do termo

vem do outro grande intérprete do Brasil dos anos 1930, Sérgio Buarque de

Holanda82.

O olhar do pintor (e do público) daquelas obras não é tanto o produto da

miscigenação,  da  mistura  em  bases  mais  ou  menos  igualitárias  das

diferentes influências.  Ele  frequenta o mundo do  outro como um vistante,

curioso, atento e até desejoso de compartilhar as experiências ali disponíveis.

Mas  sempre  como  um  visitante  de  um  mundo  social  distinto.  O

reconhecimento da vitalidade, da riqueza cultural e da contribuição racial do

outro não implica na concessão de participação na política ou na economia.

As  mulatas  continuam  sendo  observadas  e  valorizadas  como  objetos  de

desejo, mas não como sujeitos ativos, que podem falar de si.

Esta tese se centra no  outro descrito primariamente por seus aspectos

raciais.  Isto  porque  este  foi  (e  continua  sendo)  um  dos  temas  mais

importantes para a constituição de nossa identidade nacional. Mas a lógica

do outro – sobre o qual se fala mas que não fala de si – pode ser igualmente

aplicada a grupos com diferentes recortes sociais, por exemplo de gênero.

82   HOLANDA, 2001.
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Uma boa parte do poder de  Os primeiros sons… (fig. 10) em chamar nossa

atenção para o mais importante na obra está na maneira como D. Pedro I

atrai  o  olhar  feminino.  Da  mesma  maneira,  as  mulatas  de  Di  Cavalcanti

olham para o espectador, com curiosidade e expectativa passivas.

É um contraste com o contraexemplo da futura Imperatriz na Sessão do
conselho… (fig. 11). Ela também é observada por olhares masculinos, mas de

uma maneira equivalente a seu marido nos Primeiros sons…: não demonstra

uma relação de igualdade, mas estabelece hierarquias de poder.

O  fato  de  Seção  do  conselho…  ter  sido  pintado  por  uma  mulher,

Georgina de Albuquerque, pode levar a imaginar que mostrar o outro em

seus termos é uma questão que se resolve com a autoria da obra. Isto é,

telas  pintadas  por  mulheres  tornam  necessariamente  a  narrativa  mais

centrada em uma perspectiva feminina. Isto é verdadeiro só até um certo

ponto,  por  exemplo  nas  obras  em  que  Georgina  retrata  mulheres  que

pertencem ao seu próprio grupo social, urbano, branco e burguês (fig. 48).

Quando se trata de um outro (fig. 49), a própria técnica e o tratamento das

imagens  mudam,  se  tornam mais  realistas  e  preocupados em mostrar  as

marcas de distinção nas roupas e até mesmo na posição das modelos.

Figura 48: Georgina de Albuquerque: Canto Figura 49: Georgina de Albuquerque: No
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do Rio, 1926. Niterói, RJ: Museu Antônio 
Parreiras. 76,5 x 105 cm.

cafezal, 1930. São Paulo: Pinacoteca do
Estado. 100 x 138 cm.

O  “transporte”  do  outro para  o  grupo  dominante  dos  desterrados  é
possível quando se mostra o exercício de uma função socialmente aceita,

como modelo,  imperatriz  e,  principalmente,  mãe.  A  questão principal  que

distingue o outro parece ser a ocupação de um papel socialmente aceito, que

torne possível  sua representação.  O  outro somente faz  sentido  dentro da

visão de mundo do artista.

É  isto  que  vai  permitir  que,  aos  poucos,  a  raça  vá  perdendo  sua

proeminência em favor da classe, com principal elemento de distinção, de

“outritude”. No Brasil de Di Cavalcanti, as mulatas têm um papel importante

e bem definido. Fora dele se torna impossível sua presença.

*

O Salão se apresentou como uma oportunidade de atualizar o discurso

sobre o outro. Uma atualização muito mais presente na linguagem do que no

conteúdo.  A  este  respeito,  as  narrativas  construídas  sobre  o  outro

mantiveram a distinção que estava presente desde o início  da República.

Esta reviviscência da lógica do passado por meios modernos é ainda mais

visível nos aspectos institucionais do evento. Há uma certa ironia no fato do

mais importante evento modernista ter sido possibilitado pelas interferências

políticas na esfera da arte contra as quais os modernistas lutavam (AMARAL,

2012).

Não foi a única tentativa desde 1922 de renovar a arte brasileira. Houve

eventos, geralmente ocorrendo paralelos à Exposições Gerais, que tentavam

expor  obras  menos  ligadas  à  estética  acadêmica  e,  principalmente,
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contribuir para um sistema de legitimação independente da Escola de Belas

Artes e do Estado. O de maior sucesso foi o 1º Salão dos Artistas Brasileiros,

de 1929, contando com boa repercussão na imprensa da época83. Este evento

antecipou algumas das características do  Salão de 31, como a ausência de

um comitê de seleção. Consequentemente, o evento contou com a presença

de artistas modernistas que pouco se conformavam às regras e estética da

Escola, como Ismael Nery e Cândido Portinari, ao lado de nomes como Pedro

Bruno, Lucílio e Georgina Albuquerque, ligados à instituição. Para além da

boa recepção, foi a partir daquele salão que foi organizada a Associação de

Artistas Brasileiros,  de grande importância na modernização da arte pela

organização  de  mais  de  120  mostras  de  artistas  modernos  nos  anos

seguintes84.

Este foi apenas um dos eventos alternativos que ocorreram na década

de 1920 que junto com várias exposições individuais e coletivas – como a

Tarsila, também em 1929, a primeira individual no Rio de Janeiro – levavam a

conhecimento  do  público  a  estética  moderna.  Estes  eventos  ocorriam

paralelamente às Exposições Gerais que persistiam na Escola Nacional de

Belas Artes. Não se pode dizer, contudo que concorriam com a Escola, pois

buscavam um tipo de legitimidade mais ligada ao mercado e à crítica de

arte,  algo  muito  diferente  do  que  ocorria  nos  salões  oficiais  organizados

dentro da burocracia estatal (e, portanto, mais próxima da arte oficial, isto é,

politicamente reconhecida como a arte  brasileira).  Neste  sentido  é  que o

Salão de 31 assume uma importância tão grande, pois é o primeiro momento

83   Como as colunas “Belas Artes” e “Manifestações” em O paiz (Rio de Janeiro), 
respectivamente no dia 10 de setembro e 7-8 de outubro de 1929, que davam notícia da 
abertura e do encerramento do evento ou, no dia 13 de agosto de 1929, quando o Correio
da manhã (Rio de Janeiro) no artigo “Um certamen de fraternidade e beleza”, chama 
interessados a se inscreverem no salão listando os até então inscritos.

84   VERTCHENKO, 2018. É importante notar que as ações da AAB não se restringiam à 
pintura, mas abrangiam também as outras artes plásticas, bem como as artes cênicas e 
a música.
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em  que  a  arte  moderna  realmente  ocupa  uma  importante  instância  de

legitimação social.

Mas se o reconhecimento oficial pelo Estado era tão importante para os

artistas, o próprio Estado ainda carecia de uma plena legitimação. Em 1931,

havia há pouco tempo ocorrido uma significativa mudança de regime no

Brasil, com a instalação do governo Vargas e o fim da Primeira República. E

como geralmente ocorre nestes casos, se torna importante o controle das

narrativas  e  das  instituições  onde  elas  ocorrem.  Não  cabe  a  este  texto

discutir as causas profundas da Revolução de 1930. É suficiente lembrar que

a ideia de renovação política, econômica e social era defendida contra uma

sociedade vista como antiquada e obsoleta. Este era o discurso que deveria

ser  propagado.  A  indicação  de  Lúcio  Costa,  bem como  o  apoio  às  suas

intervenções  podem  ser  explicadas  no  contexto  das  afinidades  desta

ideologia com as demandas que surgiam entre os artistas desde há muito

tempo, como vimos acompanhando até agora. 

Ou,  pelo  menos,  esta  é  a  interpretação  dominante  que  temos  hoje,

contando com o conhecimento de como a história se desenvolveu depois no

Estado Novo. A coincidência de projetos e seu poder explicativo criam uma

teleologia muito tentadora não apenas para a escrita da história, como para

seus  partícipes.  Afinal  o  próprio  Lúcio  Costa  afirmava  em  1931  que  sua

indicação  a  diretor  da  Escola no  final  de 1930 tinha como o  objetivo  de

“evitar que nossos escultores e pintores continuassem imobilizados no seu

modo de pensar  e  ver85”.  Esta  maneira  de pensar  a  história  a  posteriori,
entretanto, é uma tentativa de dar coerência a um processo histórico que foi

bem mais confuso e incerto para seus participantes.

85   Declaração de Lúcio Costa a O Jornal em 31/07/1931 apud MORAES, 1995.
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Até hoje não está muito claro o motivo de Lúcio Costa ter se tornado o

diretor da Escola Nacional de Belas Artes, mesmo porque isto ocorreu antes

de consumada a Revolução de 193086. Além disso, se tratava de um arquiteto

ainda  muito  jovem e  sem experiência  em gestão  de  uma instituição  tão

complexa quanto a escola e, mais interessante ainda, não se encontrou ainda

nenhuma afinidade dele com o projeto moderno. Na verdade, a análise da

produção, das posturas e até mesmo o círculo social de Lúcio Costa antes de

1930 pendem menos para a renovação radical87 e mais para uma mudança

gradual como a defendida pelos modernos de outrora.

De qualquer maneira, as maiores contradições da continuidade de Lúcio

Costa mesmo após o estabelecimento do novo governo revolucionário de

Vargas  são  de  ordem  muito  mais  institucional  e  burocrática  do  que

propriamente  de  divergências  ideológicas  e  artísticas.  O  cenário  foi  a

reforma na Universidade do Rio de Janeiro encampada pelo Ministério da

Educação e Saúde do governo provisório88. Em linhas gerais, isto significava

a incorporação dos diferentes centros de ensino superior da cidade do Rio de

Janeiro, inclusive a Escola Nacional de Belas Artes, à referida universidade.

Para tanto foi necessária a adequação dos estatutos e normas da Escola,

implantando  o  Conselho  Técnico  e  Administrativo,  um  órgão  colegiado

responsável pela administração da Escola juntamente com seu diretor.

No quase um ano de Lúcio Costa na direção da Escola houve uma certa

dificuldade de convívio entre ele e o Conselho. Na verdade, diretor e conselho

encontraram-se apenas três vezes: quando da posse, depois que o Governo

Provisório confirmou a indicação e para a sua destituição do cargo89. Parecia

86   PINHEIRO, 2005 chama a atenção para a nomeação de Lúcio Costa em 13 de outubro 
de 1930, antes do desfecho da Revolução de 1930, mas em um momento em que ela já 
estava em pleno vapor.

87   Ver a este respeito, PINHEIRO, 2005.
88   BRASIL, 1931.
89   PINHEIRO, 2005.
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que Costa estava mais preocupado em firmar o novo modernismo do que em

garantir a observância das novas legislações. E foi a esta tarefa que ele se

lançou com o fervor dos recém-convertidos90.

Duas de suas ações neste período tiveram as maiores consequências: o

Salão de 31 e a contratação de professores comprometidos com a estética

modernista, como, entre outros, Gregori Warchavchic, e Leo Putz91. Ambas as

ações foram marcadas pela excessiva independência da direção, que agiu

largamente sem consultar os conselhos.

As  ações  de  Lúcio  Costa  não  passaram  despercebidas.  Na  verdade

houve críticas sobre a indicação de professores sem concurso, apenas por

compartilharem da ideologia estética modernista. Críticas severíssimas que

chegavam a acusar Costa, junto com toda a arte moderna como fruto de

problemas mentais, como arte degenerada92.

Isto posto,  não é  possível  afirmar que a  queda de Lúcio  Costa teve

como motivação a reação de professores antiquados e ciosos da perda de

seu  próprio  prestígio  frente  ao  avanço  da  nova  arte  moderna.  Tratou-se

muito  mais  da  inabilidade  do  diretor  em  levar  a  cabo  as  reformas

administrativas a ele confiadas, especialmente o compartilhamento do poder

decisório com o Conselho Técnico-Administrativo da Escola. Um episódio que

ilustra a relação do arquiteto com o Conselho diz respeito à observância das

condições  acadêmicas  necessárias  à  sua  continuidade  no  cargo.  Um dos

maiores  problemas  burocráticos  para  a  permanência  de  Lúcio  Costa  na

90   Há uma tendência nos novos convertidos a uma ideologia religiosa, política ou estética 
em ser mais entusiasmados na defesa de suas novas ideias. Ver a este respeito, 
SARGANT, 1997.

91   Ambos partícipes no Salão de 31.
92   IPA, 1931. A identificação da arte moderna com problemas mentais foi largamente 

explorada neste período, de grande prestígio da eugenia e da higiene social. As mostras 
de arte degenerada (entartete Kunst) realizadas pelos nazistas na década de 1930 são o 
exemplo mais dramático desta associação. Sobre isso, ver o documentário Arquitetura 
da destruição, de Peter Cohen
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direção  da  Escola  é  que  a  função  exigia  de  seu  titular  ser  professor

catedrático da instituição, o que Costa não era. Durante a primeira reunião, o

Conselho ofereceu o cargo ao diretor, mas este recusou. Isto não significa

que  Lúcio  Costa  não  enfrentava  resistências  no  Conselho,  algumas  até

possivelmente motivadas por divergência estética. Mas havia, pelo menos,

espaço para acomodações e negociações entre as partes.

Na verdade, parecia que o jovem diretor não estava muito interessado

em  implementar  as  reformas  administrativas,  tampouco  se  imiscuir  na

política interna da Escola. Seus interesses estavam mais focados em avançar

o programa estético modernista. Para este fim, estava disposto, inclusive a

lançar  mão de algumas das características  mais criticadas pelos próprios

modernistas,  como  a  interferência  na  produção  estética  justificada  pelo

poder do Estado e o Salão como instância de consagração. A preocupação

não era tanto a mudança estrutural da arte brasileira, mas a ocupação dos

tradicionais  espaços  de  legitimação  dos  artistas.  A  importância  destas

estratégias  informa  sobre  a  situação  ainda  pouco  autônoma  da  arte

brasileira  do  período,  e  dos  circuitos  de  aquisição  de  prestígio  ainda

centrados no reconhecimento oficial.

*

O sucesso desta estratégia, foi apenas parcial. É inegável a visibilidade

que o  Salão de 31 trouxe para a arte moderna, confirmada pela cobertura

amplamente positiva do evento na imprensa93.  Também foi,  possivelmente

até  mais  do  que  a  Semana de  22,  o  ponto  de  partida  para  a  definitiva

incorporação da arte moderna no Brasil. Por outro lado, institucionalmente o

Salão  de  31 teve  o  efeito  de  confirmar  a  supremacia  dos  meios  de

legitimação  tradicionais  já  estabelecidos,  até  mesmo  de  reforçá-los.  Mas

93   VIEIRA, 1984 apresenta uma grande seleção de artigos da época que apontam uma 
cobertura amplamente positiva por parte da imprensa.
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também gerou um nível de entropia na arte brasileira que começou a minar o

sistema acadêmico antes de haver um substituto maduro – o mercado, as

galerias e a crítica de arte94 – para substituí-lo. Nas palavras do próprio Lúcio

Costa:

“Foi  o  canto  do  cisne,  a  pretendida  reforma  do  ensino.
Minha intervenção foi praticamente negativa porque eu desarrumei
uma coisa que existia, que bem ou mal existia, uma coisa organizada,
e foi rompida, não deixando nada em troca.95”

Para pintores modernistas, a legitimação estatal era vista como um mal

necessário, mas muito importante. O governo Vargas implicou não apenas a

persistência, mas o reforço dos aspectos institucionais de legitimação da arte

pela política, que permitiram a transformação dos artistas da Semana de 22
de rebeldes em porta-vozes da ideologia oficial.

Vargas foi tão importante para o modernismo como D. Pedro II foi para

o academicismo. A Primeira República, entre os dois períodos não conseguiu

estabelecer o mesmo tipo de relação entre política e arte. Em parte por sua

necessidade  de  negação  do  período  anterior96 -  e  de  toda  a  tradição

representacional  que  ele  havia  construído  com  tanto  sucesso  –  foi  um

impedimento à incorporação e atualização do imaginário e da estética do

Império;  e  em parte  por  que  os  próprios  avanços  estéticos  das  décadas

anteriores tenham sido vítimas do mesmo esquecimento depois de 1930, por

parte do modernismo.

*

94   WHITE & WHITE, 1965 e BOURDIEU, 1996 tratam desta transição na arte francesa no 
final do século XIX. Este modelo serviu para a construção se expectativas quanto quanto 
para a interpretação da história da arte brasileira.

95   Lúcio Costa apud MORAES, 1995:138.
96   CARVALHO, 1997 e GIRARDET, 1987 apontam a necessidade de novos regimes em negar 

ou reinterpretar a história anterior com vistas à sua própria legitimação.
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No  dia  18  de  setembro,  Lúcio  Costa  foi  demitido,  ainda  durante  a

vigência  do  Salão  de  31.  A  sua  demissão  seguiu-se  uma  greve  de

estudantes97, não tão dissimilar daquela de 1888. Certamente com o mesmo

espírito de “tempestade e ímpeto” pela esperança de renovação que agora

viam ameaçada

Há uma certa ironia no aspecto revolucionário do Salão. É inegável que,

de  um  ponto  de  vista  da  sintaxe  das  obras,  da  técnica  artística,  ele  foi

inovador. Mas a concepção de país era francamente inspirada nas distinções

e  nos  pressupostos  de  antanho.  Da  mesma  forma,  em  seus  aspectos

institucionais, houve uma aproximação quase paradoxal das mesmas formas

de legitimação exteriores ao campo da arte que foram tão criticadas desde o

final  do  século  anterior.  Parecia  uma revolução completa,  onde  as  coisas

terminam como começaram:  um ano  antes  da  Primeira  República,  houve

uma greve de estudantes. Um ano depois, outra. Ambas demandando uma

renovação vista como necessária, mas que parecia ainda estar longe de ser

conseguida.

**

97   MORAES, 1995 apresenta a greve dos estudantes contra a administração Lúcio Costa, 
especialmente a contratação de novos professores, que contribuiu para sua destituição. 
LUZ in. VALLE & DAZZI (Orgs.), 2010 e Mário de Andrade no artigo “Escola de Belas 
Artes” no Diário Nacional (São Paulo) de 4 de outubro de 1931 in. VIEIRA s/d (org), falam 
de uma greve contra a demissão de Lúcio Costa. Não me foi possível apurar de se trata 
do mesmo evento, mas considerando a proximidade temporal de Andrade dos eventos – 
e por se tratar de uma fonte primária – acredito ser sua a versão mais próxima dos fatos.
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 3.2 . Um discurso bipartido

De um ponto de vista da arte oficial, o Salão de 31 pede uma reflexão

mais cuidadosa sobre as condições institucionais que o tornaram possível.

Naquele ano o discurso nacional predominante na Era Vargas ainda estava

se formando, e o Estado, embora forte o suficiente para se legitimar, não

estava  ainda  disposto  a  assumir  o  discurso  modernista,  com  faria  mais

adiante, especialmente com a arquitetura. Isto ajuda a entender o porquê de

as obras do modernismo, como a Primeira missa de Cândido Portinari (fig. 2)

entraram apenas muito tardiamente nos acervos oficiais.  Explica também

porque uma boa parte das obras mais significativas do período se encontre

em  coleções  particulares,  ou  museus  dedicados  não  a  contribuir  para  a

formação  da  identidade  nacional,  como  aqueles  dedicados  a  artistas  ou

nichos específicos.

Claro que uma parte substancial deste fenômeno deve ser creditada à

emergência de um sistema de consagração não mais centrado no Estado e

nos salões, mas no mercado e nas galerias. Trata-se de um movimento que

pode ser observado desde o início do século XX, como as mostras individuais

e  coletivas  onde os  artistas  modernistas  conseguiam se movimentar  com

uma desenvoltura bem melhor do que seus companheiros de ofício ainda

ligados à arte mais tradicional.

Contudo, há também um outro ponto a se considerar, que é a mudança

na comunicação artístico-visual do Estado brasileiro durante a Era Vargas.

Ao contrário  do que ocorria  até  o  final  da Primeira  República,  quando o

discurso artístico apresentava dois países, um do outro e um dos desterrados,

mas sem uma distinção de meios, na década de 1930 estes discursos são

completamente desassociados tanto em seus meios materiais, como em seus

conteúdos.
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Não há, na verdade, nenhum grande rompimento com a lógica anterior,

afinal  na  própria  instalação  da  República  em  1889  já  havia  um discurso

dirigido  à  elite  e  um  para  a  base.  Para  a  população  em  geral,  os

“bestializados” era necessário comunicar a instalação do novo regime que a

partir de agora vigia no Brasil. Mas para a elite intelectual e política, havia a

necessidade de convencimento, de “formação das almas”98 necessária para

legitimar o novo sistema político. O que ocorreu a partir do fim da Primeira

República foi a radicalização desta distinção em dois planos de comunicação

distintos.

De um lado, centrado nas artes plásticas, há um discurso dirigido à elite

intelectual. A linguagem se torna mais e mais hermética e centra-se na noção

de modernidade e atualização, um discurso dirigido ao futuro. De outro lado,

através das novas mídias do rádio e do cinema, emergiu um discurso mais

apropriado  à  legitimação  política  junto  à  população  nas  sociedades  de

massa99. Em consonância com o projeto varguista de centralização política,

este estendia a integração do país também temporalmente, já que apontava

mais para as continuidades, apelando para formas culturais já firmemente

estabelecidas no imaginário nacional.

Foi com passado imperial, e não a Primeira República, que se buscou

uma  identidade  que  ressoasse100 com  a  população.  Trata-se  de  um

98   “Os bestializados” e “A formação das almas” são títulos de livros de José Murilo de 
Carvalho (1997 e 1987) que tratam respectivamente da maneira como a população do Rio
de Janeiro ficou alheia à proclamação da República e da mobilização de símbolos pelos 
intelectuais e políticos da época para a legitimação do novo regime.

99   Não se trata, obviamente de uma distinção absoluta. Mesmo na produção mais central 
do modernismo há a recuperação de temas Imperiais, como na Primeira Missa de 
Portinari ou mesmo o tema do indianismo, embora com grandes resinificações. Outras 
esferas do campo intelectual, como a literatura ou a própria historiografia também 
recuperaram muito do legado do passado. Ver GOMES, A. (1996) sobre o caso da 
historiografia.

100   “Ressonância”, segundo Benjamin Morgan (2016:110), ocorre quando há uma sintonia 
da sensibilidade crítica através de distâncias temporais. Assemelha-se à ideia de 
Stimmung em Gumbrecht (2012), mas sob o efeito de latência (GUMBRECHT, 2014).
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movimento  bem  comum,  quando  novos  regimes  políticos  buscam  sua

legitimação em momentos historicamente mais distantes, pois constroem sua

própria identidade contra a temporalmente mais próxima. Exemplo disto é o

programa radiofônico  A hora do Brasil  criado no mesmo ano de 1931. Para

sua vinheta temas modernistas como os de Villa-Lobos foram preteridos em

favor da abertura de O Guarani, de Carlos Gomes. 

Esta reviviscência da arte imperial é ainda mais clara no cinema. Por

exemplo,  em  1936,  quando  o  Instituto  Nacional  do  Cinema  Educativo

encomendou ao diretor Humberto Mauro um filme sobre O descobrimento do
Brasil.  O resultado, feito para ser divulgado em todo o território nacional,

recuperou a imagética da velha Academia, inclusive, no clímax da película,

reproduzindo temas de Victor Meireles (fig. 50) e Aurélio de Figueiredo.
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Figura  50: Humbero Mauro:  Cena de "O descobrimento do Brasil”,  1937.  Rio de Janeiro:
Instituto Nacional do Cinema educativo.

Aqui há uma mudança fundamental na produção de imagens de arte

oficial. As novas media, e a mensagem transmitida por elas são cruciais para

a  legitimação  do  regime  republicano,  particularmente  com  a  maior

importância do componente popular. Não se trata tanto de produções sobre

o outro, mas dirigida ao outro como alvo. Não se tratava tanto de integrar

ideologicamente estes contingentes populacionais à comunidade política. A

questão centra-se muito mais em como comunicar a nova identidade, e, com

ela, a legitimidade do novo regime.

 Uma parte da solução envolveu o abandono parcial do discurso e do

vocabulário  visual  modernista  em  favor  da  recuperação  da  iconologia

imperial,  firmemente  estabelecida  nas  mentes  e  corações  dos  brasileiros.

Esta  reviviscência trouxe consigo, mesmo que inconscientemente, os velhos

temas, como a importância da história, a unidade nacional e o discurso das

três raças, a valorização do indígena e a invisibilidade do negro.

*

Este movimento de Estado rumo à comunicação de massas na década

de 1930 teve também efeitos  sobre a produção artística “erudita”,  isto é,

direcionada  aos  próprios  artistas  ou,  de  maneira  mais  geral,  à  elite

intelectual. Dois efeitos principais podem ser citados de especial importância

para o objeto desta investigação.

O primeiro é que a arte se tornou cada vez mais hermética. Cada vez

mais  era  necessária  uma  educação  artística  mínima  para  apreciar

efetivamente  as  obras.  Isto  significa  que  o  discurso  se  dirigia  a  uma

audiência que compartilhava da mesma formação social dos pintores. Eram

feitas para um público que se reconhecesse nas pinturas de Almeida Júnior.
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Das cenas de gênero, entenda-se bem, não os caipiras – afinal, até mesmo a

Caipirinha de Tarsila (fig. 40) usava luvas.

O segundo efeito é o afastamento da produção artística da legitimação

do Estado. Isto explica o motivo de a maior parte das obras modernistas se

encontrar hoje em coleções privadas. Livres da necessidade de pensar o país

em termos aceitos pela esfera estatal, começou-se a explorar comentários

cada vez mais críticos da situação social. É esta tendência que pode ser vista

nos rumos tomados pelas obras de Tarsila (figs. 43 e 44) e, principalmente,

Portinari nas décadas seguintes. 

Figura  51:  Cândido Portinari:  O lavrador de
café, 1934. São Paulo, SP: Museu de Arte de
São Paulo. 100 x 81 cm.

Portinari, aliás, é um caso à parte entre os pintores que têm como tema

a  brasilidade.  E  vale  a  pena  um  pequeno  comentário,  apesar  de  sua

produção já se distanciar demais do recorte temporal desta tese. A exemplo

do  que  venho  mostrando,  ele  expressa  o  Brasil  a  parir  do  outro,

especificamente  do  mestiço  e  do  trabalhador  (figs.  51).  Estas  obras  têm
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claramente  as  características  da  arte  moderna,  como  a  deformação

simbólica das figuras e  a perspectiva e as  formas truncadas.  Igualmente

clara é também a velha tradição de representação documental do outro, nos

termos aqui apresentados. A particularidade de Portinari não está ali, mas no

fato  que,  ao  contrário  dos  demais  pintores  estudados  até  agora,  não há

contraponto.  Isto  é,  o  pintor  não  se  preocupou  em  produzir  obras

essencialmente distintas de seu próprio grupo social. O pintor realizou alguns

retratos  de  figuras  como  Manoel  Bandeira  e  Mário  de  Andrade  (fig.  52),

indivíduos que muito dificilmente poderíamos agrupar com os  outros. Mas

encontramos  nestes  retratos  o  mesmo  tratamento  estético  dos  mestiços,

trabalhadores e retirantes. No caso do de Mário de Andrade, há até mesmo

as distorções típicas do expressionismo do  Lavrador de café  (fig. 51). Isto

pode ser explicado pela origem social campesina de Portinari, mas também é

fruto de uma concepção de país que começou a ganhar popularidade na Era

Vargas.

Figura  52:  Cândido  Portinari:  Retrato  de
Mário  de  Andrade,  1935.  São  Paulo,  SP:
Instituto de Estudos Brasileiros da USP. 60 x
73,5 cm.
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Estas duas características, o hermetismo e a autonomia em relação ao

Estado, serão responsáveis, nas próximas décadas por acabar com a estética

moderna na arte oficial “erudita” brasileira. As pinturas feitas nas próximas

décadas  se  aproximam  cada  vez  mais  da  iconografia,  mas  também  da

técnica do período imperial. As telas de Raimundo Cella (fig. 9) e Rafael Falco

(fig.  13),  por  exemplo,  são  temática  e  tecnicamente  mais  próximas  da

produção de Victor Meirelles e Pedro Américo – grandes homens em grande

momentos, ênfase no desenho – do que da de Henrique Bernardelli (fig. 5 e 6)

ou Georgina de Albuquerque, ou mesmo dos modernistas, seja pela temática

mais realista, seja pelas atualizações técnicas.

Em detrimento das belas artes, o Estado passa a expressar cada vez

mais sua ideologia e a buscar legitimação nos meios de comunicação de

massa.  Estes,  por sua vez,  passam a se basear mais e mais nas imagens

estabelecidas  ainda  no  século  XIX,  o  que  limitou  a  incursão  das  novas

estéticas modernas na arte oficial. Claro que não se trata de um corte tão

preciso temporalmente. Como tudo na história da arte, estamos nos referindo

aqui mais a tendências do que realmente de rupturas súbitas. Por exemplo, a

arquitetura (e, em certa medida, a escultura) por seu caráter mais público

pode ser considerada uma forma de comunicação de massas tanto quanto a

portadora  de  um  discurso  erudito.  Ali,  junto  com  as  novas media, ainda

continuará a se desenvolver a estética modernista como discurso oficial do

governo.  Afinal,  as  décadas  seguintes  testemunharam,  o  erguimento  do

Palácio Capanema e a construção de Brasília.

Os pintores, por outro lado, alcançaram o limite do que era aceitável

como inovação na arte oficial mais ou menos no mesmo tempo em que se

encerra o recorte cronológico desta investigação.

***
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Parte dois: As condições de explicação

Não há o que possamos realmente chamar de Arte. Existem
somente artistas

E. H. Gombrich, A história da arte

A  arte  oficial  da  Primeira  República  produziu  um  discurso  sobre  a

identidade  brasileira  caracterizado  pela  representação  do  outro.  Embora

tenha havido muita produção pelo outro falando de si mesmo (como no caso

de Timóteo da Costa, por exemplo, fig. 31), esta era raramente reconhecida

socialmente  como  uma  representação  válida  da  identidade  brasileira,  ao

menos por seus contemporâneos, o que pode ser demonstrado pelas obras

que, de fato, foram selecionadas e bancadas pelos poderes constituídos.

Apesar  disto,  para  falarmos  de  nós  mesmos,  os  brasileiros  sempre

recorremos ao contraste como o  outro. Trata-se de uma característica que

sofreu várias metamorfoses em sua forma e conteúdo, mas esteve presente

desde a arte acadêmica, passando pela modernidade da  Belle Èpoque até

chegar  ao  modernismo  pós-vanguardista,  ao  menos  em  seus  primeiros

momentos. Extrapolando os limites cronológicos e de objeto da tese, é, na

verdade, um tema que permanece forte, junto com o tema da natureza, em

nossa identidade nacional até hoje.

As duas faces deste fenômeno – suas mudanças formais e temáticas

permanência como tópico – serão agora exploradas com mais detalhe. Não

pretendo demonstrar  uma cadeia de causalidades ou uma genealogia da

imagem  do  outro.  Minha  intenção  é  simplesmente  apontar  algumas
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condições a partir das quais foi  possível sua emergência.  Estas condições

podem ser agrupadas em três componentes principais: a tradição artística, a

agenda política e o contexto histórico.  A cada um destes  componentes é

dedicado um dos capítulos a seguir.

A ação da tradição, das agendas e da história no discurso artístico é

melhor compreendida a partir da questão sobre “o que é um autor?”. Isto é,

para  entender as condições de existência das obras, e porque elas são da

maneira que são101, precisamos buscar seus responsáveis. Às entidades que

contribuíram para o resultado final chamamos de autor102.

 Esta questão pode parecer, à primeira vista, muito simples, tendemos a

associar,  como  o  Gombrich  da  epígrafe,  o  autor  com  o  indivíduo  que

materialmente criou a obra103. Mas isto é verdade apenas se nos atrelarmos a

uma  interpretação  do  artista  como  “gênio”104,  responsável  por  todos  os

101   BAXANDALL, 2006 propõe estas duas questões – por que a obra existe e por que tem a 
forma que tem – como as bases da reflexão para entender o lugar delas no 
desenvolvimento da história da arte.

102   FOUCAULT, M, What is an author in RICHTER, D.H., 2006. O argumento desta introdução 
é largamente inspirado neste texto, em conjunto com BAXANDALL, Op. cit., GOMBRICH, 
2000, WÖLFFLIN, 2000 e BARTHES, Death of the author, in. RICHTER, Op. cit. Naquele 
texto, Foucault propõe que a ideia de autoria ganha força, a partir do renascimento, pela
necessidade de responsabilizar os discursos presentes nas obras; depois ele sugere que 
certas características podem ser atribuídas a outros sujeitos que não o artista 
propriamente dito. É esta ideia que está subjacente à noção de “estilo” encontrada em 
Wölflin e no papel da educação dos artistas como descrita em Gombrich, em relação ao 
fenômeno de que determinadas características podem ser encontradas em um conjunto 
de artistas de um mesmo período, espaço, ou convicção política e artística. O famoso e 
influente texto de Barthes, por sua vez, argumenta sobre a recepção das obras. Uma vez 
divulgadas e de acesso público, a responsabilidade, ou, melhor dizendo, a tutela de sua 
interpretação já não é mais mantida pelo artista que a realizou. As contribuições destas 
ideias podem ser encontradas, a seguir, na construção do argumento da tese.

103   É certo que para a escultura, a arquitetura, a música e o cinema, a relação entre 
execução da obra e autoria é bem mais complicada, Mas como esta tese se ocupa 
essencialmente de pinturas, esta concepção de autor como único executor parece válida

104   A teoria do gênio criador artístico refere-se a um conjunto de ideias tremendamente 
popular que tem sua origem no idealismo alemão e pode ser encontrado até em 
pensadores mais recentes como Norbert Elias (1995). A proposta é, essencialmente, que o
artista é capaz de perceber ou expressar-se melhor do que seus contemporâneos por 
deter qualidades especialis. Uma boa descrição da evolução do conceito está em 
JIMENEZ, 1999.
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aspectos de sua produção. Trata-se de uma posição mais difícil de defender

em se considerando a questão do estilo105.

“Estilo” é a tendência de encontrarmos características semelhantes em

obras  que  compartilham  aspectos  não  ligados  ao  mundo  da  arte.  Por

exemplo,  a  figuração  é  onipresente  entre  pintores  que  frequentaram  a

Academia Imperial  de Belas  Artes  no  século  XIX,  como os  irmãos  Pedro

Américo  e  Victor  Meirelles  (figs.  4  e  1).  Não  se  trata  de  uma  incrível

coincidência,  mas é  consequência  da importância  dada pela  Academia à

representação  da  realidade  da  maneira  mais  próxima  o  possível  da

experiência  visual.  Este realismo,  contudo,  não se  estendia  à  precisão da

realidade histórica mas apenas à experiência visual, afinal uma das funções

mais importantes para a arte acadêmica era o embelezamento da realidade.

Associado à necessidade de transmitir uma clara mensagem de legitimação

política, tudo isto resulta no “realismo fantástico” das telas.

Estas mesmas características são encontradas em todos os artistas que

compartilharam a mesma formação na Academia.  Há exceções e “pontos

fora da curva”, mas a tendência é que o realismo visual, o embelezamento da

realidade e as associações políticas se repitam para este grupo de artistas.

Esta  regularidade  permite  atribuir  a  responsabilidade  por  estas

características  não  aos  artistas,  mas  à  instituição  que  lhes  formou.  A

Academia, ou melhor, a tradição artística que ela representava é, de certa

maneira, coautora das obras.

Não apenas as semelhanças, mas também as diferenças entre as telas

de Pedro Américo, Aurélio de Figueredo e Victor Meirelles, como o uso de

alegorias,  podem  ser  interpretadas  a  partir  da  atribuição  de  parte  da

105   Isto é, que certos elementos podem ser encontrados em diferentes artistas que 
compartilham características como nacionalidade, temporalidade ou formação. Ver 
sobre isto, GOMBRICH, 2000 e 2012; WÖLFFLIN, 2000
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responsabilidade a uma instituição e não inteiramente aos artistas.  Pedro

Américo, com certeza teve seu quinhão de obras alegóricas. Mas raramente

ele as usava quando se tratava de arte oficial, preferindo a manutenção de

um  estrito  materialismo  em  suas  famosas  telas  históricas  (mesmo  a

Libertação dos escravos, fig. 4, que seria uma exceção à regra, não chegou a

ser  finalizada).  Aurélio,  entretanto,  parece  ter  recorrido  às  alegorias  com

pouca moderação, inclusive como arte oficial (figs. 3).

Esta  predileção  pela  alegoria  não  era  compartilhada  por  todos  os

artistas de formação acadêmica, mas era uma das principais características

dos  Positivistas do  primeiro  capítulo.  São  artistas  como  Décio  Villares  e

Eduardo de Sá (figs. 33 e 34), que junto com o próprio Aurélio de Figueiredo,

formavam a trinca dos grandes artistas que seguiam a doutrina de Auguste

Comte. Em todos eles, podemos observar o uso prolífico da alegoria como

forma de simbolizar os objetivos de suas agendas políticas106.

Um  terceiro  coautor  institucional  muito  visível  na  arte  da  Primeira

República  é  a  história.  Melhor  dizendo,  as  profundas  transformações

estruturais vividas no período que, sem o risco de exagerar, significaram uma

mudança no padrão de civilização não apenas no Brasil, mas para o mundo

inteiro.  Não se trata de uma história social  da arte,  como se a produção

artística  fosse  exclusivamente  o  reflexo  de  mudanças  estruturais  na

economia, na política ou na estrutura social. O aspecto mais interessante é

justamente o contrário: a falta de certezas no período tornaram as diferentes

propostas  estéticas  e  políticas  visíveis.  Mais  ainda,  acirraram  a

ressignificação da tradição política e a luta política para estabelecer a nova

identidade nacional.

106   Para mais detalhes, ver CARVALHO, 1990.
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A  distribuição  da  responsabilidade  sobre  aspectos  das  obras  para

aspectos institucionais não significa que o autor,  o artista, morreu.  Afinal,

como  criador  material  da  obra,  ele  é  o  responsável  pela  síntese  das

diferentes contribuições da tradição, da agenda e da história, e de outras

forças sociais107, mesmo que não tenha consciência disto. É preciso, afinal,

lembrar que  estas  são  categorias  essencialmente  metodológicas  e  que

servem  para  tornar  mais  claras  as  condições  que  tornaram  possíveis  as

mudanças e as permanências nas arte da Primeira República. Os capítulos

seguintes  nesta  parte  tratarão  em  mais  detalhe  destes  três  “autores”

institucionais.

107   Seguindo a lógica de coautoria institucional, outros recortes sociais como gênero, 
origem regional ou mesmo raça podem ser pensados como responsáveis por 
características das obras. Os três escolhidos foram os que apresentaram maior 
consequência para a análise da arte oficial da Primeira República.
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 Capítulo 4: O legado do passado: a tradição artística

 4.1 . As imagens do passado: a tradição como projeto nacional

Em  quase  todos  os  sentidos  da  palavra,  uma  das  pinturas  mais

modernas  do  Brasil  é  o  painel  feito  por  Eliseu  Visconti  para  a  Câmara

Municipal do Rio de Janeiro. Chama-se Deveres da cidade ( figs. 53,  54 e 55).

Figura 53: Eliseu Visconti: Deveres da cidade (painel central), 1923. Rio de Janeiro, RJ:
Palácio Pedro Ernesto. 500 x 1070 cm.

 Crucialmente, à obra falta a principal característica institucional da arte

moderna  que  é  a  produção  para  o  mercado.  Ao  contrário,  o  tríptico

aproxima-se mais ao modelo de legitimação da arte anterior, baseado na

tutela do Estado como mecenas e como provedor do tema.  Mas há duas

condições  que  atenuam  esta  inconformidade,  ambas  relacionadas  ao
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contexto brasileiro. A primeira é que em 1923 ainda não havia realmente um

mercado  de  arte  no  Brasil  como  se  desenvolveu  depois  no  século  XX.

Estamos, afinal,  ainda a apenas um ano da  Exposição do centenário que,

especialmente  no  Rio  de  Janeiro,  reforçou  as  maneiras  de  fazer  arte

centradas no mecenato estatal.

Figura 54: Eliseu Visconti: Deveres da cidade Figura 55: Eliseu Visconti: Deveres da cidade
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(painel direito), 1923. Rio de Janeiro, RJ: 
Palácio Pedro Ernesto. 500 x 215 cm.

(painel esquerdo), 1923. Rio de Janeiro, RJ:
Palácio Pedro Ernesto. 500 x 215 cm

Em segundo lugar, a ideia de modernidade presente naquele contexto é

essencialmente autoritária e centrada na ação estatal.  Trata-se do mesmo

espírito  de  progresso  que  pode  ser  encontrado  nas  grandes  reformas

sanitária e urbana ocorridas no Rio de Janeiro nas décadas anteriores108,

representadas  respectivamente  no  painel  de  Visconti  pelos  seus  maiores

responsáveis:  Oswaldo  Cruz  e  Pereira  Passos.  Estes  movimentos  de

modernização  conservadora,  tão  comuns  em  nossa  história,  são  mais

atualizações  das  estruturas  sociais  vigentes  ao  novo  contexto  social  e

intelectual do que propriamente mudanças revolucionárias ou a introdução

de novas formas sociais.

É neste contexto peculiar de modernidade do início do século XX que o

painel se insere de uma maneira dialética: ele é uma manifestação do mundo

em que existia, com suas ansiedades e aspirações; igualmente, também é

uma maneira eficiente de comunicar as expectativas de como os desafios

que  se  apresentavam  à  cidade  e  que  deveriam  ser  superados.  A

modernidade  de  Os  deveres  da  cidade não  se  encontra  apenas  no  seu

entorno histórico,  mas  nos  diagnósticos  e  nas  propostas  ali  contidas.  Em

outras  palavras,  as  próprias  cenas  ali  retratadas  funcionam  como  um

manifesto e como propaganda da modernidade.

Esta  filiação  ao  mundo  moderno  se  manifesta,  inclusive,  na  própria

técnica  utilizada  por  Visconti  que  claramente  tem  influências  do

impressionismo,  o  pontilhismo e  o  simbolismo.  Está,  portanto,  firmemente

ancorado na arte moderna da passagem do século XIX ao XX. É verdade que

108   Oswaldo Cruz foi responsável por uma reforma sanitária na cidade que teve a sua 
manifestação mais visível nas campanhas de vacinação. Pereira Passos reformou 
urbanisticamente o Rio de Janeiro, inspirado nos modelos do Barão Haussmann para 
Paris, implicando, principalmente, a abertura de largas avenidas. Voltarei a este tema 
mais adiante. Para mais detalhes ver SILVA, 2019.
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não há a assimilação dos desenvolvimentos vanguardistas que deram o tom

da arte do século XX; mas, da mesma maneira, é impossível atribuir à obra a

intenção  de  manter  a  estética  puramente  acadêmica  que  caracterizou  o

oitocentos brasileiro. Esta posição equidistante entre o passado e o futuro

reforça a  lógica de renovação e modernidade típica da  Belle  Époque,  do

padrão civilizacional anterior a Primeira Guerra mundial: a necessidade de

renovação  com  o  cuidado  para  não  desorganizar  o  que  era  visto  como

conquistas  do  passado.  “Ordem  e  progresso”,  em  sua  formulação  mais

conhecida.

Para  além  dos  aspectos  sintáticos,  os  três  quadros  que  compõem o

tríptico apresentam uma narrativa em que sua proposta de modernização

urbana se torna mais clara. É uma história de redenção que começa com o

retrato de Oswaldo Cruz (fig. 54) acudindo a população desolada e termina

com o de Pereira Passos aclamado por um povo grato e satisfeito (fig. 55).

Além desta leitura “linear”, há, também um sentido centrípeto na obra, pois é

no centro da composição que encontra-se o elemento da transformação e do

progresso do povo: alegorias representando a cidade e as leis, como cumpre

a  uma  casa  legislativa  municipal,  circundadas  pelas  personificações  do

comércio, das artes e da instrução, entre outras.

A implicação é a defesa de um programa de progresso da cidade e de

seus habitantes, possível por meio do esclarecimento e da força intelectual,

especialmente dos grandes homens detentores de conhecimento científico,

como os médicos e os engenheiros. São eles os capazes de guiar a população

passiva de uma maneira não muito diferente da condução da emancipação

dos escravos por seus captores das obras de Aurélio de Figueiredo quase

quarenta anos antes (fig. 3), ou Raimundo Cela, doze anos depois (fig. 11). Os

principais afetados pelas mudanças sociais e políticas propostas – o povo –
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aparece  como  vítima  impotente  que  precisa  ser  acudida,  o  recipiente

agradecido do progresso alcançado e da caridade dispensada.

Para além de apontar uma proposta política centrada no higienismo e

na  urbanização,  o  painel  também  legitima  o  poder  político  pela  sua

capacidade de gerar o progresso. O legislador deriva sua autoridade de sua

capacidade  de  conduzir  a  cidade  a  um  futuro  moderno,  a  uma  utopia

centrada na tecnologia, na indústria e no esclarecimento. Índice disto são

não apenas as alegorias no centro e no primeiro plano, mas igualmente o

cenário com postes de iluminação, chaminés de indústria e dirigíveis.

*

Em um primeiro nível narrativo, a proposta de progresso é construída do

início ao fim pela obra dos grandes homens. Mas é através dos personagens

secundários  que  a  narrativa  avança  e  a  história  é  realmente  contada.

Ecoando a paisagem natural que se torna cada vez mais urbana e moderna

da esquerda para a direita, são as mudanças nas posturas e nas expressões

da  população  que  demonstram  tanto  a  vulnerabilidade  inicial  como  o

agradecimento final e todas as gradações no caminho. É ali que entendemos

os benefícios que o progresso é capaz de trazer à cidade, e o papel esperado

do povo para o sucesso desta empreitada.

A história apresentada ali tenciona ser, de certa maneira, atemporal e

universal.  Ao  menos  de  um  ponto  de  vista  de  uma  universalidade

eurocentrada tão comum na época e ainda hoje muito influente. É a história

do  progresso  da  natureza  à  civilização.  Ela  parte  de  um  cenário  quase

completamente  natural,  desprovido  de  construções  e  de  pessoas

desamparadas e maltrapilhas. É um mundo perigoso, não mais,  como nos

tempos da colônia, por causa da selva e de seus canibais (fig. 27), mas do
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perigo moderno da pobreza e da doença. Do outro lado, chega-se à situação

de vitória e  plenitude  de um mundo  civilizado por meio do planejamento

urbano,  sutilmente sugerido pela  inserção ao fundo de um dos principais

marcos do Morro do Castelo, o Portão da Coroa, recentemente desmontado

por motivos de higiene social e para dar lugar à Exposição do centenário. É

uma história de progresso contínuo e desterritorializada, isto é, que poderia

ser  aplicada  para  a  interpretação  da  história  de  quase  qualquer  cidade,

como foi – e até hoje é – contada paradigmaticamente pelas reformas do

Barão Haussmann em Paris. É uma história menos baseada na narração de

eventos do passado e mais centrada em “leis universais” do desenvolvimento.

Nesta história podemos ler também indícios das expectativas lançadas

sobre a população, não pelo que o quadro mostra e defende, mas também

pelo que esconde e ignora. Ausentes estão a história e o discursos raciais tão

comuns  à  arte  acadêmica,  o  que  é  mais  um  índice  da  intenção  de

modernidade contida na obra. A homogeneidade racial e a predominância de

brancos na tela nos falam das expectativas em relação ao futuro do Brasil

tanto quanto do nível de idealização da realidade social. Dificilmente aquelas

pessoas poderiam ser confundidas com a população do Rio de Janeiro. Mas

poderia o ser, mais uma vez, com a de uma cidade europeia. A composição é

muito mais a exteriorização dos desejos e expectativas de uma sociedade

branqueada  e  racialmente  homogênea  do  que  um  diagnóstico  da  real

situação  que  pretende  retratar.  Neste  sentido,  a  desterritorialização  se

aproxima mais da imagem que os desterrados, como grupo social para que a

obra se dirige primariamente, mantinham de si mesmos, como se deduz das

obras premiadas na Exposição do centenário.

Trata-se, ironicamente, de uma obra que serve muito bem ao propósito

indicado pelo contexto espacial e temporal em que se encontra. Ela aponta

para a modernidade como rompimento com o passado, incivilizado e natural.
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Mas também indica a modernidade como futuro, para que o Rio de Janeiro e

o  Brasil  pudessem  se  tornar  parte  do  progresso  da  humanidade.  Dois

aspectos  –  rompimento  com  o  passado  e  a  ligação  com  o  futuro  –  que

deviam estar bem claros para os legisladores.

*

Os deveres da cidade mostra de maneira clara e efetiva uma proposta

de modernidade muito difundida quando de sua elaboração: uma baseada

nas ideias de progresso tecnológico e de uniformidade racial. Mesmo depois

de um século, a mensagem continua sendo facilmente lida, mesmo por um

público  muito  mais  acostumado  com  a  onipresença  das  imagens  e  das

técnicas modernas da propaganda e, portanto, teoricamente menos sensíveis

a seu apelo político.

*

A razão desta longevidade não foi o desenvolvendo de novos símbolos

ou novas estéticas.  Pelo contrário,  o  poder de convencimento da obra se

deve  à  habilidade  de  Visconti  em  mobilizar  significados  e  formas  que

compunham o vocabulário representacional herdado da tradição artística da

Academia, uma tradição que até hoje faz parte do arsenal cognitivo com o

qual lemos obras de arte e pensamos nossa identidade.

Ora, a mensagem que se pretende transmitir somente pode ter sucesso

se puder ser lida, isto é, se o polo receptor for capaz de decodificá-la. E tudo

nesta  obra  mostra  como  esta  tarefa  é  possível  pelo  recurso  à  tradição,

“definida como construtos  de continuidade feitos  para prevenir  ruptura e

descontinuidade”109. Isto é, a capacidade de convencer, fundamental na arte

oficial, é mais eficaz quando permite aos leitores um acesso mais familiar e

109   ASSMANN, A. in. LORENZ, C. Et all. 2013:43.
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próximo dos argumentos ali presentes, o que é facilitado na medida em que

poderiam ligar o novo conteúdo da modernidade a formas de representação

artística consagradas nos séculos anteriores. Vejamos isto mais de perto.

 Começando pela divisão da obra em três partes.  A exemplo do que

Seelinger (fig. 16) já havia feito, esta forma clássica, o tríptico, tem no painel

central  o  ponto  focal,  a  cena  principal  da  história  sendo  contada.  Para

Seelinger  é  o  conflito  das  raças,  enquanto  para  Visconti,  é  o  grupo  das

alegorias agrupadas em volta da representação da Cidade. Mas se Seelinger

propõe  uma  narrativa  histórica,  com  passado,  presente  e  futuro

representados pela sucessão dos painéis da esquerda para a direita, na obra

de Visconti o tempo é menos cronológico e mais proposicional. Isto significa

que,  para  além  da  modernidade  como  consequência  da  intervenção  das

alegorias, há uma leitura das bordas ao centro com as condições para que a

mudança ocorra:  pela ação sincrônica de Pereira Passos  e  Oswaldo Cruz.

Aliás, os próprios locais ocupados pelo urbanista e pelo sanitarista na obra

tampouco  são  acidentais.  Eles  apontam  para  a  importância  dos  dois

personagens como os responsáveis diretos do progresso. Isto é um eco dos

tradicionais trípticos religiosos medievais, que eram geralmente doados por

cidadãos eminentes e ricos que,  obviamente,  faziam questão de aparecer

nas margens das obras, junto a seus santos de devoção para receberem pelo

menos parte das orações dirigidas ao altar.

Em segundo lugar, há uma espécie de vocabulário visual que pode ser

lido  nas  poses,  na  linguagem  corporal  dos  personagens.  Aqueles

reconhecíveis, como Cruz e Passos ou as alegorias têm uma posição altiva e

de autoridade sobre o conjunto da obra.  Mas eles servem essencialmente

como pontos de referência para a ação, a narrativa propriamente dita, que é

contada pelos inúmeros anônimos que formam o “povo”. É através deles que

entendemos  o  que  está  sendo  proposto  na  obra.  Da  direita  à  esquerda
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reconhecemos  a  mudança  nos  estados  e  nas  emoções,  do  desespero  e

resignação à esperança e o agradecimento, no outro oposto.

A leitura é facilitada, mais uma vez, pelo recurso de Visconti à tradição

iconográfica clássica,  oriunda do sistema acadêmico  contra  o  qual  todos

pareciam estar lutando desde a virada de séculos. Um bom exemplo disto é o

menino desfalecido sendo carregado por dois soldados no lado esquerdo do

painel central (fig. 56). Como tudo o mais na obra, trata-se de uma alegoria, o

que significa que exerce muito mais uma função simbólica do que se refere a

uma pessoa real110. Mas trata-se de uma alegoria muito sutil, pois se refere a

um sentimento mais ou menos impreciso e, portanto, é bem menos tangível

do que  aquelas  do lado  direito,  um misto  entre  sofrimento,  serenidade e

sacrifício.

110   Até mesmo sobre as figuras Oswaldo Cruz e Pereira Passos, que são a princípio retratos,
é possível construir o argumento de que são alegorias do progresso sanitário e 
urbanístico.
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Figura 56: Eliseu Visconti: Deveres da cidade 
(detalhe), 1923. Rio de Janeiro, RJ: Palácio 
Pedro Ernesto.

Figura 57: Jacques-Louis David: Marat
assassinado, 1793. Bruxelas, Bélgica: Museu

real de Belas Artes. 165 x 128 cm

Por exemplo,  é  possível  reconhecer o “comércio”  pela sua tradicional

representação  como  Mercúrio  com  seu  caduceu  e  capacete  alado,  uma

associação muito difundida na arte ocidental.  As “artes”,  especialmente a

pintura,  são  representadas  por  um  pintor  com  sua  paleta;  a  instrução  é

reconhecida distribuindo livros e a música se faz conhecer com uma lira. Em

todos estes casos, a personificação dos diferentes aspectos da vida social, ou

ao menos de sua promessa e expectativa, são indicáveis pela indumentária e

pelos adereços que exibem.

Figura 58: Michelângelo Buonarotti: Pietá, 
1499. Cidade do Vaticano, Vaticano: Basílica 
de São Pedro. 174 x 195 cm.

Figura 59: Carlos Latuff: Sem título, 2000. 
Sem local de publicação.
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O menino no painel central, entretanto, não conta com nada, exceto seu

próprio  corpo para comunicar  sua complexa  alegoria.  O  braço  caído  e  a

maneira como seu corpo relaxado se molda ao apoio oferecido pelos homens

fardados é tudo o que é necessário para que a mensagem seja transmitida.

Nisto  ele  repete  a  mesma solução  representacional  utilizada  pelo  grande

modelo de pintor neoclássico, Jacques-Louis David em sua célebre tela que

homenageia Marat como mártir da Revolução Francesa (fig. 57) citando a

Pietá de Michelângelo (fig. 58), e que mesmo na contemporaneidade ainda

retém  seu  poder  expressivo  (fig.  59).  Este  fenômeno  da  permanência  e

recorrência de gestos (e, em menor escala, de acessórios materiais) teve a

sua formulação de maior consequência naquilo que o intelectual alemão Aby

Warburg chamou de “fórmulas patéticas”.

 Ele  imaginava  que  estas  fórmulas  patéticas  eram oriundas  de  uma

espécie de subconsciente coletivo primordial,  e que,  portanto, poderia ser

compreendido e comunicado de maneira mais ou menos independente de

contexto cultural.111. Neste sentido os esforços de Waburg estavam centrados

em  encontrar  a  fonte  primordial  destas  recorrências  e  seus  mecanismos

representacionais mesmo em diferentes contextos culturais, o que o levou a

ampliar o escopo de suas preocupações para muito além da história da arte,

rumo a uma tentativa de catalogação da cultura visual  em geral.  Isto se

traduziu na ampliação das imagens de interesse em seus aspectos teóricos

(da arte para outras formas de comunicação visual, como o fotojornalismo

ou a publicidade),  mas também o rompimento com a análise centrada na

tradição  cultural  ocidental,  o  que  o  levou,  inclusive,  às  suas  expedições

etnográficas junto aos povos nativos americanos.

Apesar  de  a  empresa  Warburguiana  não  ter  ao  fim  alcançado  os

resultados  almejados  de  identificar  a  fonte  da  recorrência  das  fórmulas

111   Para mais detalhes consultar WARBURG, 2013 e 2015 e TEIXEIRA, 2010
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patéticas,  a  identificação  e  cuidadosa  catalogação  do  fenômeno  criou  a

infraestrutura teórica e metodológica sobre a qual se construíram algumas

das mais influentes reflexões sobre a arte no século XX112.

Um  exemplo  da  continuidade  deste  programa  de  pesquisa  são  as

reflexões de Gombrich, sobre o mesmo fenômeno da recorrência de formas e

técnicas clássicas ao longo da história da arte.113 A ideia pode ser resumida

na constatação, hoje algo banal, de que os artistas não pintam o que veem,

mas pintam o que sabem. O artista “não começa com a sua impressão visual,

mas com sua ideia ou conceito114”.  É  fácil  ver,  a partir  daí,  como na arte

moderna a preocupação com os conceitos e as ideias ocupa um lugar cada

vez  mais  importante  frente  a  posição  cada  vez  mais  secundária  da

impressão visual. Mas, no período em questão, especialmente se falando na

arte  pública  com  sua  necessidade  de  comunicar  e  convencer,  a

figuratividade, a emulação da experiência visual é, sem dúvida, o aspecto

mais importante a partir  do qual  as obras eram julgadas.  Na verdade,  a

própria história da arte ocidental pelo menos desde o final da Idade Média é

geralmente interpretada como a constante busca pela conquista da ilusão de

realidade para as telas115. Cada desenvolvimento, da perspectiva à pintura ao

ar  livre  dos  fenômenos  atmosféricos  era  mais  um  passo  na  direção  da

conquista  da  realidade.  A  consequência  disto  é  que  a  capacidade  de

reproduzir  a  experiência  visual  se  tornou  um  dos  principais  critérios  de

avaliação da habilidade dos artistas. Ou seja, conforme as técnicas pictóricas

se  aprimoravam,  aumentava  a  capacidade  dos  pintores  de  criar

representações cada vez mais perfeitas da realidade visual.

112   Tanto quanto a sua fortuna pessoal criou a infraestrutura material para estas reflexões 
com a biblioteca Warburg, e, posteriormente, o Instituto Warburg, hoje parte da 
Universidade de Londres.

113   GOMBRICH, 2000, 2012a e 2012b.
114   GOMBRICH, 2012b:96
115   GOMBRICH, 2000; BELTING, 1996.
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Esta forma de pensar é perfeitamente aceitável e faz todo sentido do

mundo se pensarmos a história da arte exclusivamente como a história das

técnicas artísticas. Mas algo muito curioso acontece se ampliarmos a noção

de realismo para além da experiência óptica: não há um desenvolvimento

correspondente no realismo “documental” das obras. Pelo contrário, salvo as

exceções  das  paisagens  e  de  imagens  “etnográficas”116,  o  mundo  que  é

registrado é tão surreal como as pinturas de temática religiosa do final do

medievo. A idealização de anjos e santos convivendo com os cidadãos da

cidade não está muito distante das alegorias que ajudam a mover a história

e governar a cidade.

Isto faz sentido no contexto da arte oficial que defendia um argumento,

mas também na função didática que se esperava da arte de uma forma

geral, de embelezar o mundo. Para Modesto Brocos, por exemplo, os artistas

tinham o dever de

... preocupar-se com as relações que existem entre o mundo
em que vive e o que imagina e no qual deseja viver; aquele que está
cheio de imperfeições, este seguido de grandíssimas dificuldades: o
primeiro diz as coisas como elas são, o segundo como elas deveriam
ser.

Devermos,  pois,  partir  da  realidade  para  elevar-nos  ao
ideal de beleza a que aspiramos, tal será o resultado de um educado
entendimento.

A  muitos  pintores  lhes  sucede  de  olhar  com  indiferença
para os humanos conhecimentos e afiguram-se que, para ser artista,
não  precisam  mais  que  saber  desenhar  e  pintar;  estes  no  meu
entender  não  são  artistas:  isto  mesmo  pode  ser  aplicado  aos
jornalistas  que  se  metem  a  escrever  de  tudo  porque  sabem
gramática, uns e outros se enganam, porque rebaixam a estética à
categoria  de  arte  mecânica,  enquanto  que o  artista  e  o  escritor
precisam  de  grande  elevação  de  espírito  e  muito  saber  para
conservar-se à altura de sua missão117

116   Com o perdão do anacronismo, refiro-me a obras como, por exemplo, de Eckhout (fig. 
26).

117   BROCOS, 1933:40.
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O fato de Brocos, professor da Escola de Belas Artes e um dos baluartes

da técnica acadêmica, conseguir escrever isto em 1933 demonstra não só a

generalidade do conhecimento que a arte não meramente reproduz o real

visual; mostra também que, mesmo dois anos após o  Salão de 31, o anseio

acadêmico pela capacidade de reproduzir o real visível ainda persistia como

um  dos  valores  centrais  da  arte  oficial  brasileira.  Afinal  de  contas,  uma

imagem fácil de ser decodificada pelo público é também mais eficiente na

comunicação de seus argumentos.

Isto não se aplica apenas à sintaxe, isto é, à técnica e à estética das

pinturas.  Também  o  recurso  a  formas  amplamente  conhecidas  de

representação – como a indumentária das alegorias ou as fórmulas patéticas

das poses – tornam mais efetiva a argumentação dos quadros. É esta lógica

que ajuda a entender o incômodo causado por um realismo que, para além

do visual, descreva o mundo com alguma crítica social, como no exemplo dos

bandeirantes  de  Bernardelli  (figs.  5  e  6)  com seus  indígenas  altivos  ou  o

Zumbi de Parreiras (fig. 32), igualmente enobrecido. Levando em conta as

narrativas  já  conhecidas e  as  fórmulas  já  aceitas  e  inculcadas  durante o

processo  de  socialização  (o  bandeirante  como  agente  civilizador),  as

expectativas do público são subvertidas. Consequentemente, sua efetividade

como arte pública, para contribuir com o consenso público é comprometida.

É também por esta razão que Visconti optou por ancorar seu tríptico

sobre a modernidade e o progresso no conjunto de valores básicos, o ethos
socialmente  compartilhado  por  todos,  inclusive  pelos  artistas118.  Esta  é  a

primeira parte do “conceito” a partir do qual, segundo Gombrich, os artistas

pensam suas obras. Além deste primeiro conjunto de símbolos e regras de

expressão que se aplica ao conjunto da sociedade, há ainda um segundo,

118   Que corresponde à ideia de “socialização primária” como proposta por BERGER e 
LUCKMANN, 2004. A educação especificamente artística, descrita a seguir, corresponde 
à ideia de “socialização secundária”, dos mesmos autores.

144



específico da formação dos artistas. Aqui a Academia e, depois, a Escola de
Belas  Artes desempenham  o  papel  mais  importante  na  inclucação  de

critérios para a arte politicamente orientada, pois aquelas instituições são as

guardiãs da tradição representacional figurativa que se desenvolveu desde o

renascimento119.  Sendo Visconti  um dos mais celebrados egressos daquela

instituição, não é à toa que ele lance mão de fórmulas patéticas e técnicas de

composição que podem ser rastreadas desde a renascença120, como no caso

do menino descrito acima.

Um outro exemplo em que podemos ver  uma espécie  de genealogia

partindo da pintura clássica até Visconti aproxima-nos mais da questão do

outro.  Trata-se  do  conjunto  de  personagens  no  primeiro  painel,  junto  a

Oswaldo Cruz. A maneira como cobrem o rosto, sentam-se, ajoelham-se e

buscam acudir as crianças é facilmente identificada como indicativo de seu

estado de espírito. A desolação resignada ali presente, a epifania da tragédia

eminente é fundamental para a construção do discurso de redenção que será

desenvolvido nos painéis seguintes.

119   WHITE & WHITE, 1965; GOMBRICH, 1999.
120   Muito embora o mesmo não pode ser afirmado com tanta certeza em relação à técnica,

herdeira do pós-impressionismo. Isto pode ser interpretado tanto como um primeiro 
rompimento com a técnica acadêmica, como o último desenvolvimento da arte 
figurativa, trazendo os fenômenos atmosféricos e de luz para o arsenal técnico dos 
pintores. Sobre isto ver ARGAN, 1992 e GOMBRICH, 1999.
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Figura  60:  Jacques-
Louis  David:  O
juramento dos Horácios,
1784.  Paris,  França:
Museu do Louvre. 326 x
420 cm.

Esta  maneira  de  representar  este  estado  emocional,  esta  fórmula

patética,  pode ser exemplarmente traçada, mais uma vez, a David, naquela

que é talvez a mais paradigmática das obras neoclássicas, O juramento dos
Horácios (fig. 60). Naquela tela, por conta das vicissitudes da política, os três

irmãos Horácios defenderão Roma contra os Curiácios de Alba Longa em um

combate até a morte. Ao lado direito encontramos as irmãs e esposas dos

Horácios que expõem a mesma resignação com a inevitável tragédia que se

anuncia, especialmente para uma das irmãs – Camila, de roupas brancas –

que deveria se casar com um dos oponentes. Apesar disto, a situação não é

recebida  com  desespero,  mas  é  estoicamente  suportada  por  conta  da

necessidade de cumprir o dever de cidadão.
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Figura 61: Carlo Mariotti:
Malinconia,  1766.  in
RIPA, 1766.

A possibilidade de ler o estado de espírito destas mulheres, sem recorrer

a  palavras  ou  a  uma maior  contextualização  se  dá  exclusivamente  pelos

maneirismos  gestuais  com que  elas  nos  são apresentadas.  Suas  posições

curvadas, os semblantes sérios e mesmo a indumentária ecoam uma fórmula

muito antiga, usada desde a antiguidade e que foi codificada nas primeiras

iconologias da renascença. Estes livros, as iconologias, eram catálogos das

convenções imagéticas de diferentes conceitos, desde sentimentos, passando

por  situações sociais  e  até  mesmo lugares.  A  mais  conhecida e  influente

destes volumes foi  o de Cesare Ripa,  originalmente publicado no final  do

século XVI e constantemente reimpresso121.  É lá que podemos encontrar a

imagem  da  Melacolia (fig.61),  “de  brutos  panos  vestida  e  sem  nenhum

ornamento; estará sentada sobre uma pedra com os cotovelos apoiados nos

joelhos e as duas mãos sob o queixo.”122

121   A versão consultada para esta tese, RIPA, 1766, está disponível na biblioteca nacional 
da França. A data de publicação e o local que se encontra são indícios do valor ainda 
atribuído à obra durante o período neoclássico. O Juramento dos Horácios, por exemplo, 
é de 1784.

122   RIPA, 1766:70.
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É  este  arquétipo  que  encontramos  nos  Horácios tanto  quanto  em

Deveres da cidade, e que nos permite reconhecer o estado de espírito ali

representado  de  uma  maneira  quase  que  instintiva.  Mais  ainda,  a

passividade  e  o  desalento  são  reforçados  pelo  contraste  com  as  outras

figuras, o que, por sua vez contribui para a narrativa política que está sendo

construída  nas  telas.  No  Juramento  dos  Horácios o  contraste  é  com  os

combatentes,  que desempenham a ação principal  da tela.  Nos painéis de

Visconti,  o  contraste  é  com  as  enfermeiras  no  lado  esquerdo  do  painel

central,  mulheres  que  já  passaram  pelo  processo  de  civilização  e

institucionalização e que servem de exemplo da ação do sanitarista a que se

pede socorro.

O  domínio,  o  conhecimento  das  soluções  pictóricas  mais  adequadas

para  os  problemas  estéticos  enfrentados  pelos  artistas  é  algo  que  se

aprende. Está, na verdade, no cerne da formação específica do artista saber

reconhecer  como  seus  antecessores  pintaram  as  diferentes  situações,

personagens e  emoções e  conseguir  mobilizá-los  na elaboração de novas

obras.  Esta  característica  era  ainda  mais  enfatizada  na  Academia,  cuja

didática tinha, como um dos pilares, a cópia de obras dos grandes mestres.

Este  contato,  junto  com  o  estudo  sistemático  do  legado  clássico,  era

responsável  pela  aquisição  da  capacidade  de  mobilizar  a  tradição.  Uma

capacidade que Visconti parece ter aprendido muito bem.

*

São  estas  duas  fontes  –  o  ethos  social  geral  e  as  técnicas

representacionais  oriundas  da  história  da  arte  –  que  dão  aos  artistas  a

capacidade de comunicar  de maneira efetiva suas mensagens políticas  e

com isso contribuir na luta por sua legitimação. De um lado há os valores

inerentes à sociedade brasileira e no outro a filiação à tradição artística que
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se desenvolveu no ocidente. Neste segundo aspecto, o século XIX inaugurou

na história da arte um período de mudanças profundas e aceleradas que

mudou a própria maneira como entendemos a arte e os artistas hoje.

Ora, esta “revolução permanente123” que atingiu fortemente a tradição

artística  não  apenas  fez  com  que  a  reafirmação  da  tradição  perdesse

gradualmente espaço frente a expectativa de sua reelaboração. Para além

disto, a inovação e a crítica à tradição se tornaram uma das mais valorizadas

características da arte contemporânea. O artista não é mais visto apenas

como alguém capaz de compreender e mobilizar a tradição,  mas como o

agente de sua superação.

Naturalmente, a assimilação das novas tendências na arte ocidental e a

necessidade  de  manter  o  poder  de  comunicação  da tradição gera  um

paradoxo. Esta contradição fundamental no leva àquilo que é, do ponto de

vista  formal,  uma  das  principais  diferenças  na  formação  e  na  produção

artística entre os pintores  acadêmicos e “modernos de 1888” de um lado, e

dos  modernistas,  de  outro.  Enquanto  os  primeiros  se  atêm firmemente  à

tradição  figurativa  e  pós-impressionista,  os  outros  assimilam  a  crítica  à

figuratividade, especialmente a partir do expressionismo e, em menor escala,

das vanguardas.

A história do desenvolvimento posterior rumo a uma arte menos visual e

mais  conceptual  ocorre  após  a  Primeira  República  e  excede,  e  muito,  o

recorte desta tese. O início deste processo, contudo, já pode ser visto mesmo

antes dos anos 1930, e o resultado pode ser reconhecido na comparação com

as  duas  missas  na  introdução  desta  tese.  Inegavelmente,  há  grandes

distinções  na  linguagem das  duas  telas.  Ao  mesmo tempo,  há  muito  em

comum. Para além da atualização formal, o conteúdo semântico das duas

123   O termo “revolução permanente” para se referir a este período foi cunhado por 
Gombrich, 1999.
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obras se baseia nos mesmos arquétipos, discursos e elementos que foram

profundamente impressos no vocabulário dos artistas – tanto quanto de seu

público – pelo seu  ethos compartilhado de brasileiros.  O ponto focal deste

ethos é a imagem do outro.
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 4.2 . A imagem do outro

Por  “imagem  do  outro”  entendo  uma  tradição  representacional

persistente na arte brasileira da Primeira República. É, em termos teóricos,

semelhantes  às  “fórmulas  patéticas”  de  Warburg,  mas  apenas  enquanto

fenomenologia,  já  que  a  imagem do  outro também passa  pelos  mesmos

processos de recuperação e pós-vida em um tempo histórico longo. Contudo,

há  duas  diferenças  fundamentais,  a  primeira,  mais  óbvia  diz  respeito  a

atribuição à imagem do outro uma origem histórica e não ancorada em um

inconsciente coletivo ancestral;  a segunda diz respeito ao aspecto político

tanto de suas origens como de seus usos, pois trata-se de uma construção

imagética  acerca  da  identidade  brasileira  a  partir  populações  que

tradicionalmente  não  participaram  diretamente  nem da  política  decisória

nacional,  tampouco  contribuíram  de  forma  ativa  na  construção  de  suas

próprias imagens públicas.

Trata-se  de  uma  construção  complexa  que  lança  mão  tanto  de

elementos  da cultura  clássica adquirida na educação formal  dos  artistas,

como elementos da percepção da nacionalidade brasileira acumulados nos

séculos anteriores. O resultado é um discurso, uma proposta de interpretação

sobre o que é o Brasil e, por conseguinte, o que ele deveria se tornar. Mais

ainda, um discurso que consegue se adaptar às diferentes transformações

estéticas que abundam no período. E o faz mantendo de maneira mais ou

menos intacta a imagem de um país construído sobre a desigualdade entre

seus cidadãos.

Assim, a imagem do outro se manifesta na representação de populações

contra  cujas  identidades  são idealizadas  e  servem mais  para  construir  a

“verdadeira”124 identidade nacional. Neste sentido, não são uma tentativa de

124   Isto é, verdadeira para os artistas e, principalmente, para o público a que se dirigiam.
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compreender o  outro nem de entender suas aspirações e expectativas em

relação à nação brasileira. São idealizações de arquétipos que têm algumas

características  em  comum,  como  a  proximidade  com  a  natureza,  a

passividade e o risco que representam ao projeto civilizacional.

*

Há dois esclarecimentos que devem ser feitos antes de propriamente

descrever  a  imagem  do  outro.  Primeiro,  é  importante  dizer  que  estas

características  não estão universalmente presentes em todas as  obras do

período, nem são as únicas que podem ser apontadas. Elas emergiram da

análise  do  conjunto  das  obras  estudadas  até  agora  e  se  tornam  mais

facilmente perceptíveis  se  tomadas em seu conjunto.  A seleção de outras

obras – de outros períodos ou contextos institucionais – certamente resultaria

na  detecção  de  outras  características  igualmente  importantes  para

entendermos a maneira como o outro era visto.

Um segundo esclarecimento é que a imagem do outro é, essencialmente,

um  trabalho  de  ficção.  Há  o  que  anteriormente  chamei  de  imagem

“etnográfica”, exemplificada pela obra de Eckhout (figs. 26), mas também de

Almeida Júnior (fig. 17), que tenciona um registro documental da realidade.

Neste  sentido,  tenta  gravar  informações  da  maneira  mais  fiel  o  possível

sobre os tipos humanos, sua cultura material e até mesmo práticas culturais.

Esta é a sua tarefa principal e, a princípio, falta-lhe o caráter narrativo que a

imagem do outro necessariamente tem. Não se trata, obviamente de uma

distinção absoluta mas de uma questão de ênfase.  Enquanto  na imagem

“etnográfica” o registro da realidade racial e social é o mais importante, a

imagem do outro preza muito mais pelas características que localizem-na no

contexto de uma narrativa nacional.
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Isto posto, é possível afirmar que a imagem do outro apresenta quatro

características  principais  que  se  mantiveram  constantes  mesmo  com  as

profundas  mudanças  institucionais  e  estéticas  da  Primeira  República:  o

contraste, a natureza, o perigo e o trabalho.

*

Talvez a principal característica, o traço fundante não apenas do Brasil

mas de todas as sociedades coloniais, é que suas identidades e histórias são

marcadas pelo encontro de diferentes povos e culturas. Nos é muito difícil

argumentar  por  um passado original  ou  uma era de  ouro  distante125.  Em

nossa  origem  encontramos  o  contato  entre  padrões  civilizatórios  tão

diferentes quanto possível e que se relacionaram das maneiras mais diversas

imagináveis.

No proverbial caldeirão cultural daí resultante há a violência de guerras,

genocídios  e  escravização  mas  também  há  alianças,  sincretismos  e

miscigenações  (tanto  culturais  como  biológicas).  A  convivência  dos

diferentes em relativo isolamento teve como resultado a emergência de uma

nova civilização fundamentalmente diferente de suas partes  constituintes.

Tanto  que  no  desenvolvimento  do  modernismo  pós-Primeira  República,

pensadores tão influentes como Gilberto Freyre identificaram nas diferentes

formas de miscigenação uma das principais  características  da identidade

nacional, mesmo que ao custo de uma pretensa superação da questão racial

vista, por exemplo, no escamoteamento – mesmo pelos modernistas – das

consequências da escravidão.

O Brasil pintado até a década de 1930 apresenta uma divisão social e

racial  muito mais precisa e marcada do que provavelmente foi  vivida em

qualquer  momento da história do Brasil.  A  distância entre os  outros e os

125   Como é o caso, por exemplo, das sociedades europeias. Sobre isto ver GIRARDET, 1987
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desterrados é tão grande que cabe a questão de como se dava o contato

entre os dois grupos. É verdade com a passagem do tempo há uma certa

atenuação  da  distância  social.  Os  caipiras  de  Almeida  Júnior  parecem

habitar um país completamente diferente do entorno imediato do pintor (figs.

17 e 29) enquanto quase cinquenta anos depois a Negra e a Caipirinha (figs.

40 e 41) pelo menos vivem no mesmo espaço, embora separadas socialmente

(como é o caso da vida noturna retratada por Di Cavalcanti, fig. 47). Mesmo

em  1930  era  possível  encontrar  os  mundos  separados  em,  por  exemplo,

Georigina de Albuquerque (figs. 48 e 49) ou ainda Anita Malfati (fig. 36).

O contraste entre os tipos humanos é o que permite a própria existência

da imagem do  outro tanto quanto dos  desterrados.  Um não existe sem o

outro. Com estes dois personagens é possível afirmar duas características do

Brasil essenciais para todas as narrativas que se construirão a seguir.

Em primeiro lugar, a complexidade social, no sentido que não é possível

pensar  o  país  a  partir  de  um  único  ator  “puro”,  no  sentido  de  uma

continuidade,  por  exemplo,  da  civilização  europeia,  como  se  tentou  mais

seriamente no século XIX, ou dos povos originários, à la Policarpo Quaresma.

O Brasil não é nenhum nem outro, mas o lugar dos encontros e conflitos entre

os diferentes.

Em segundo lugar, como uma consequência da complexidade social, as

narrativas nacionais são construídas como conflitos de oposições, como, por

exemplo,  barbárie contra civilização,  natural  contra o histórico,  retrocesso

contra progresso ou local contra universal.

*

O que nos leva à segunda característica das representações do  outro,

que é a sua associação com a natureza. Se as alegorias, especialmente para
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os positivistas, personificam traços da civilização, o  outro é uma metáfora

para  a  natureza.  Esta  é  uma  ideia  muito  antiga  registrada,  inclusive  na

Iconologia de Cesare Ripa, onde enquanto a Europa traz todas as marcas da

civilização (fig. 62), a América é reconhecida por sua associação à natureza

selvagem (fig. 63).

Figura 62: Carlo Mariotti: Europa, 1766. in 
RIPA, 1766.

Figura 63: Carlo Mariotti: América, 1766. in
RIPA, 1766.

Esta  ligação  se  manifesta  de  várias  maneiras.  Por  exemplo,  na

referência ao chão seja pela paleta de cores terrosas ou sua proximidade

com o  solo  (figs.  7  e  36).  Isto  nos  ajuda  a  entender  melhor  o  mal-estar

causado pela primeira versão dos  Bandeirantes de Bernardelli  (fig. 5), que

colocou os grandes heróis deitados no solo. Outra manifestação na natureza

no  outro  é  encontrada  na  negligência  da  cultura  material  –  índice  de

civilização – em favor do corpo natural. Isto é visível no contraste entre a

Caipirinha e a Negra de Tarsila nos anos 1920 e, de uma forma geral na obra

de Di Cavalcanti ou Cella (fig. 9) nos anos 1930. A distinção entre as alegorias

da civilização e do “povo” de Aurélio de Figueiredo (fig.  3)  no século XIX

continua forte em Anita nos anos 1910. Por fim, um último exemplo da relação

do outro com a natureza está em sua relação com a paisagem. Na Primeira
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missa de Meirelles (fig. 1), por exemplo, o índios fundem-se à paisagem como

se fossem mais parte do mundo natural do que do mundo humano. Mas até

mesmo nos painéis de Visconti (figs. 53, 54 e 55) a paisagem ecoa a narrativa

do outro, tornando-se mais urbana à medida em que a civilização redentora

avança.

Note-se que se trata de uma concepção de natureza muito específica: a

paisagem americana vista pelos olhos do colonizador. É, portanto, de uma

natureza passiva e cheia de oportunidades de exploração. Exploração em

favor  dos  desterrados,  que  se  veem  como  agentes  da  civilização  e  do

progresso.  Em  contraste,  os  atributos  do  mundo  natural  estendem-se

também aos  outros que, vistos como parte da natureza, são impedidos de

agir sobre ela. Apenas aos que vem de fora é permitido o uso da terra e de

seus  recursos.  Como consequência  desta  identificação,  os  outros  também

estão sujeitos à mesma exploração. O processo de desumanização que se

segue  oferece-lhes  assumir  a  docilidade  dos  bons  selvagens  ou,  como

alternativa, a resistência dos canibais que põem em risco toda possibilidade

de civilização.

*

O avanço da empresa civilizatória sobre o mundo natural não era um

caminho sem riscos para os desterrados que ali se aventuravam. Por isso, a

terceira  grande  característica  do  outro é  que  ele,  assim  como  a  própria

natureza que ele representa, é perigoso. Algumas das primeiras imagens do

Brasil que conquistaram o imaginário europeu aponta exatamente para isto.

Os canibais com seus banquetes antropofágicos descritos por Hans Staden

(fig.  27)  ofereceram  uma  imagem  tão  chocante  e  influente  que,  mesmo

séculos depois os índios ainda eram
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claramente  identificados  com  a  barbárie,  como  na  obra
Nóbrega  e  seus  companheiros,  de  Manuel  Joaquim  Corte  Real,  c.
1843,  [fig.  64]  em  que  os  padres  jesuítas  salvam  um  índio  de  ser
devorado em ritual de uma tribo rival.126

Figura 64: Manuel 
Joaquim Corte Real: 
Nóbrega e seus 
companheiros, 1843. Rio 
de Janeiro, RJ: Museu 
Nacional de Belas Artes. 
222,5 x 323,2 cm.

É verdade que com o Segundo Reinado surgiu a tendência de incluir os

indígenas  como  uma  das  matrizes  étnicas  originais  do  Brasileiro,  o  que

resultou no indianismo e na adoção maciça do arquétipo do bom selvagem.

Mas o canibal continuava ali à espreita, como os aimorés de Gonçalves Dias

ou  os  Goycotazes  de  José  de  Alencar,  para  ficar  nos  exemplos  mais

célebres127.

O risco representado pelo outro à civilização é uma das características

que sofreu mais transformações na pintura da Primeira República. Ela fica

cada vez mais sutil,  mais adaptada ao cientificismo da vida de séculos e,

deixa a ênfase sobre os índios para se concentrar sobre os negros. Em última

instância, contudo, remete sempre à mesma ideia: o  outro, como parte da

natureza, é um risco à civilização que se quer construir no Brasil.

126   PEREIRA, 2016:57.
127   Do poema I-Juca-Pirama e no romance O guarani respectivamente.
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As  duas  últimas  décadas  do  século  XIX  marcam  o  momento  desta

mudança. Com o fim da escravidão e a emergência da eugenia se tornou

necessário o debate sobre o papel do negro na sociedade brasileira. Neste

contexto, as obras de Almeida Júnior (fig. 17) e principalmente de Modesto

Brocos (figs. 7 e 8) são manifestações imagéticas da transição. No caso do

primeiro, o Brasil passa a ser representado ao menos em parte pelo mestiço

enquanto o segundo chama a atenção para a  situação do negro.  Ambos

podem ser lidos como fatores que se não são um risco ao projeto civilizador

no Brasil, são, pelo menos, importantes obstáculos a superar.

O  fato  de  ser  perigoso  é,  na  verdade,  uma  consequência  do

pertencimento do  outro à natureza. O risco da natureza de dano físico vai

aos poucos se transformando em risco de comprometimento da integridade

genética do brasileiro, como se fantasiava no auge do prestígio da eugenia,

nas primeiras décadas do século XX. O negro se torna um perigo apenas por

existir, independente de sua vontade ou ate mesmo de seu conhecimento. É

este, por exemplo, o diagnóstico de Nina Rodrigues128 sobre os africanos no

Brasil.

O avanço do modernismo e a consciência cada vez mais estabelecida do

papel do mestiço em nossa sociedade não conseguiu realmente superar de

completo esta questão, pelo menos até o final da Primeira República129. Mas à

semelhança do que ocorreu com os canibais durante o Segundo Reinado, a

questão apenas de tornou mais  sutil.  O  protagonismo do progresso,  bem

como as marcas da civilização raramente são associados aos  outros. Pelo

contrário,  eles  representam mais  uma relíquia do passado que lembra do

128   Rodrigues, 2010. Ao estudar o número desproporcional de negros nas prisões se 
comparados aos números da população, Nina Rodrigues identifica uma incapacidade de 
compreensão das regras da vida civilizada com causas genéticas.

129   Esta situação mudará de forma mais dramática nos anos 1930, como atestam a 
ressignificação do canibalismo no Manifesto antropófago e, da mestiçagem em geral, por
exemplo em Casa-grande e senzala.
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risco constante de reverter os avanços já conquistados. Isto quando não são

diretamente responsáveis pela degeneração moral, como as mulatas de Di

Cavalcanti (fig. 47). Aliás, como que reafirmando sua ligação com a natureza,

é através da sedução pelo corpo que o perigo se manifesta ali.

*

Por fim, a última característica observada nas representações do outro é

sua associação com o trabalho, o que não deixa de ser uma ironia, uma vez

que ao mesmo tempo em que é  um perigo à  civilização,  ele  é  o  grande

responsável pela sua existência material. Isto é tão paradoxal como o fato de

o outro  ser  um  dos  principais  componentes  da  identidade  imagética

brasileira e, ainda assim, ocupar uma posição completamente secundária na

construção  de  nossa  autoimagem.  Esta  contradição  somente  pode  ser

resolvida com a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual

tão típico da sociedade brasileira130.

O  trabalho  intelectual  parece  sempre  ser  feito  por  agentes  que  se

esforçam  por  parecer  o  menos  brasileiros  o  possível.  Ou  seja,  o  mais

racialmente  e  materialmente  afastados  dos  outros e  mais  próximos  das

imagens europeias. Isto é verdade para artistas, como para a ciência (nos

painéis  de  Visconti)  e,  especialmente  na  política.  Neste  último  caso  vale

lembrar  que  as  duas  telas  da Exposição  do  centenário  que  apresentam

momentos de mudança no destino nacional – Os primeiros sons do Hino da
Independência  e  Sessão  co  Conselho  de  Estado (figs.  10  e  11)  –  são

literalmente protagonizadas por europeus desterrados no Brasil: o Imperador

D. Pedro I e a Imperatriz Leopoldina.

Como contraste, o trabalho reservado ao  outro é mecânico, manual e

ligado diretamente com a natureza, com a agricultura. O que, por sua vez,

130   É uma das teses clássicas de FREYRE, 2006 e HOLANDA, 2010.
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reforça  as  características  anteriormente  descritas.  O  outro parece  estar

sempre  trabalhando  com  as  mãos,  nunca  em  uma  atividade  criativa  ou

política.  Nisto,  encarna  a  utopia  do  bom selvagem finalmente  domado e

cumprindo sua função esperada.

Mais comum ainda é a simples ocultação de todo trabalho manual das

obras que se propõem a representar o  Brasil,  como se o país  fosse fruto

exclusivamente  dos  esforços  intelectuais.  Isto  afasta  as  imagens  aqui

analisadas do  outro, mas também da própria realidade, com a preferência

por alegorias como motores do progresso. E tem ainda o efeito de esconder

as  questões  relativas  às  consequências  da  escravidão  e  do  etnocídio

indígena.

*

Um último aspecto  da  imagem do  outro  ainda  precisa  ser  discutido

antes que passemos às mudanças na arte da Primeira República. Ela gera o

que a historiografia e a teoria literária recentes chamam de “presença”131:

efeitos não mediados pelo sentido, pela “leitura” das obras, mas pelo contato

direto que ela nos permite ter com o passado e, no caso desta tese, com a

identidade nacional. No caso da arte oficial, aliás, este é um dos principais

índices de sucesso: a capacidade de conectar o público com a identidade

nacional, pelo sentimento de pertença.

Neste  sentida,  a  presença  tem  duas  características  importantes  no

âmbito  da  arte  política,  uma mais  ou  menos  consequência  da outra132.  A

primeira delas é que a presença apenas se dá a conhecer apenas por seus

131   Sobre o conceito de presença, ver MORGAN (2016), RUNIA (2003) e GOMBRICH (2010 e 
2012).

132   Estas duas características (a não intencionalidade e a percepção a partir dos indícios) 
são os componentes da metáfora do “clandestino”, conforme foi proposta por RUNIA 
(2003) como presença e retrabalhada por GUMBRECHT (2012) como Stimmung.
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efeitos. Estes não estão ligados a uma cadeia causal semântica que nasce da

imagem, isto é, não são a interpretação do valor simbólico da arte. Eles são

muito mais imediatos e intangíveis. Exatamente por este motivo, em segundo

lugar, a intencionalidade é impossível. Causar efeitos de presença não é um

esforço  inteiramente  consciente  por  parte  dos  artistas.  O  que  tampouco

significa que seja  um acidente,  um fruto de acaso.  Mas  a  sua autoria,  a

responsabilidade por sua existência, pode ser muito mais atribuída à esfera

intersubjetiva e ao contexto social e cultural do que ao artista propriamente

dito.

Isto posto, o principal efeito da presença é a formação de um clima, de

um contexto não-semântico a partir do qual as obras são interpretadas. Ela

estabelece  as  bases  a  partir  das  quais  todo  discursos  são  pensados,

proferidos e percebidos. Especificamente, para o tipo de arte oficial discutida

nesta  tese,  o  principal  efeito  da  presença  é  criar  as  condições  para  a

emergência de um sentimento de pertença. É fundamental que se estabeleça

empatia em relação à comunidade nacional,  não só como um argumento

racional,  mas  pelo  reconhecimento  e  familiaridade  de  um  passado

compartilhados.

É importante dizer  que este sentimento de pertença nacional  não se

dirige a apenas uma classe de cidadãos. Os discursos artísticos que vimos

até agora foram gerados por e para uma elite política e artística que tem

como principal característica a distinção em relação aos  outros. Mas se a

identificação, o sentimento nacional  ficasse tão restrito como transparece

nos  quadros,  sua  efetividade  seria  irremediavelmente  comprometida.  É

fundamental,  portanto,  que  o  conjunto  da  população,  mesmo  aquelas

parcelas  mais  identificadas  com o  outro, compartilhem do sentimento  de
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pertença  à  comunidade  nacional,  mesmo  que  em  um  papel  de

subordinação133. E isto se torna ainda mais importante com o avanço de uma

sociedade  de  massas  e  dos  novos  meios  de  comunicação,  como  estava

ocorrendo durante a Primeira República.

*

Os deveres da cidade, como toda forma de comunicação, especialmente

as ligadas à política, quer nos convencer da justeza de suas convicções. E,

como  toda  forma  de  arte,  não  depende  apenas  de  uma  argumentação

racional  para  tanto.  Pelo  contrário,  é  principalmente  pelo  que  não  é

argumentado,  mas  pelo  que  é  sentido,  que  somos  mais  facilmente

persuadidos  de  nosso  lugar  na  sociedade  brasileira.  Apesar  de  toda  a

idealização  de  Visconti,  e  da  distância  em  relação  à  realidade  social

brasileira,  especialmente  em  termos  raciais,  ainda  assim  é  possível  a

identificação  com  as  personagens  do  painel.  Não  com  uma  deleas  em

particular, mas com a identidade nacional que elas representam.

133   Uma boa descrição de como se dá este processo em que relações assimétricas são 
consideradas parte da própria identidade de uma comunidade, inclusive por aqueles 
desfavorecidos por elas pode ser encontrada na introdução de Os estabelecidos e os 
outsiders, de Elias e Scotson (2000).
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Figura 65: Camaleão: A descoberta do ouro e
a fundação do arraial de Nossa Senhora do 
Carmo s/d. Mariana, MG: Palácio Pedro 
Aleixo. 120 x 78 cm.

Os  Bandeirantes de Bernardelli, são, mais uma vez, um contraexemplo

dos mais interessantes de como a argumentação se torna inefetiva quando a

presença não gera seus efeitos. Para uma população que, na verdade até

hoje tende a ver os bandeirantes como agentes da civilização134, o mal-estar

causado por uma obra que sugere, ainda que sutilmente, que as bandeiras

não  eram  uma  ação  tão  civilizada  assim  acabou  por  comprometer  sua

efetividade no contexto da legitimação do discurso político oficial.

O  exemplo  que  mais  reforça  a  importância  da  necessidade  de

identificação no discurso político nas artes é o que ocorre com o modernismo

nos anos 1920 e 1930. Como venho demonstrando, há uma iconografia do

outro que está presente desde antes da República na arte brasileira em uma
134   É o que aparece, por exemplo, na série de imagens que a cidade de Mariana (MG) já no 

século XXI patrocinou e exibe na construção de sua identidade local e nacional (fig. 65).
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tradição que continua com os modernistas. Contudo, o discurso visual cada

vez mais hermético parece ter dificultado a identificação do público com as

obras de maneira imediada – de gerar efeitos de presença – de maneira tão

eficiente como mais tarde foi  possível com a evocação da  Primeira missa
(figs. 2 e 50). O que, mais uma vez, reforça o argumento sobre a capacidade

da tradição de persistir na arte oficial.

***
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 Capítulo 5: Os projetos do futuro: as agendas políticas

A  tradição,  como  descrita  acima,  permite  entender  melhor  as

características que persistiram na arte durante a Primeira República, o que é

apenas uma parte da história que estou contando aqui. A outra parte, bem

mais visível, é a das mudanças ocorridas naquelas quatro décadas. É possível

mesmo afirmar que se trata de um dos momentos em que o Brasil se deparou

com transformações mais rápidas e profundas na maneira como entendemos

e produzimos arte, comparável em suas consequências com a introdução do

barroco pelas ordens religiosas ou a do academicismo da Missão Francesa de

1816.

Estas mudanças podem parecer, à primeira vista, um desenvolvimento

endógeno  ao  mundo da  arte,  como  o  fruto  de  reflexões  sobre  a  melhor

maneira  de  resolver  problemas  específicos  da  expressão  artística.  E  esta

seria uma narrativa completamente válida na história da arte brasileira, por

exemplo, centrada nos limites do pós-impressionismo e na necessidade de

formar  uma  nova  sensibilidade  que  incorpore  os  desenvolvimentos  das

vanguardas.

A partir deste momento, contudo, vou me ocupar de alguns aspectos um

pouco mais sutis das mudanças na arte brasileira, a saber, de suas relações

com a política. Para além da interferência direta, nos termos apresentados no

primeiro capítulo, vou partir  de  uma chave de interpretação mais precisa,

centrada  na  disputa  de  narrativas  sobre  a  construção  da  identidade

brasileira  no  período.  A  estas  diferentes  narrativas  conflitantes  chamo de

agendas políticas, na medida em que, mais do que interpretações do Brasil,
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são projetos, propostas do que o país deve se tornar. São disputas sutis que

às vezes nem chegam a ser percebidas pelos agentes que delas participam,

pois exigem um certo distanciamento temporal e hindsight histórico de longo

prazo135 para se tornarem visíveis. Mas isto não as torna menos relevantes ou

diminui seu impacto no desenvolvimento da arte e da identidade nacionais.

Neste  sentido,  as  agendas   não  têm  existência  material  autônoma.

Trata-se de um procedimento puramente metodológico que permite perceber

dois movimentos ocorrendo durante a Primeira República. De um lado, há

uma  mudança  de  mais  longo  prazo,  representada  pela  inviabilização  do

projeto  civilizacional  da  Belle  Époque e  a  emergência,  em  seu  lugar,  da

interpretação  contemporânea  do  Brasil  em que  se  baseia  o  modernismo.

Sobre isto trata o próximo capítulo. Este quinto capítulo será dedicado a uma

escala  temporal  menor,  das  disputas  entre  as  agendas.  Primeiro  vou

descrever  de  maneira  mais  teória  e  esquemática  os  confrontos  entre  as

narrativas  na  construção da  identidade brasileira  e  na produção da  arte

oficial, especialmente pela mobilização seletiva de elementos da tradição. Em

seguida, descreverei a ação dos  desterrados  como autores das agendas e,

em última instância, do projeto de modernização do Brasil. Esta ação ocorre

pela síntese, atualização e ressignificação da tradição.

135   Isto é, o conhecimento dos desenvolvimentos da história para além do tempo de vida 
dos indivíduos.
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 5.1 . A recuperação seletiva da tradição

A tradição “não é a transmissão inerte de
um depósito já morto, mas a transmissão

viva de uma inovação sempre suscetível de
ser relatada por um retorno aos momentos
mais criativos do fazer político.” (RICOEUR,

2010:119)

A princípio, parece óbvia a proposição de que a arte desempenha um

papel  de alguma relevância  na política.  E  há vários  exemplos  que vêm à

mente de como obras de arte foram utilizadas como instrumento de protesto

contra o status quo ou, o completo oposto, como propaganda dos grupos no

poder. A palavra-chave nestes casos é “instrumento”, isto é, a mobilização da

arte como mero meio de comunicação da política, para transmitir ideias e

convencer o público de sua validade.

 Estes  são todos  fenômenos  muito interessantes,  mas  esta  tese está

mais focada em uma outra forma de influência da arte sobre a política bem

mais sutil e, em minha opinião, mais relevante. Refiro-me a pensar a arte não

apenas como meio, mas também como arena do debate de ideias políticas e,

consequentemente, como um dos locais de formação e transformação destas

mesmas ideias.

A linha de raciocínio que proponho se apoia em três pilares. O primeiro é

entender  a política como essencialmente uma luta pela legitimidade.  Isto

significa que,  a parte mais visível  da política – as ações pelo Estado –,  é

apenas  o  final  do  processo.  A  maior  parte  do  jogo  político  reside  no

convencimento dos tomadores de decisão, da burocracia responsável por sua

implementação  e  do  conjunto  da  população  afetada  sobre  a  justeza  e

necessidade daquelas ações.

167



Em segundo lugar,  o compartilhamento de uma identidade é um dos

mais importantes fatores na aquisição de legitimidade. Isto porque ela provê

os critérios, conceitos e valores básicos a partir dos quais se constroem e

avaliam  as  ações  políticas.  Isto  ocorre  mesmo  considerando  que  as

identidades  não são  constantes  nem imutáveis,  sendo  necessariamente  o

resultado provisório do choque de um conjunto de forças complexas. Ainda

assim, mesmo nos períodos mais instáveis,  como foi a Primeira República,

uma  boa  parte  da  legitimidade  política  é  construída  sobre  o

compartilhamento da identidade nacional.

Por fim, as disputas em torno da identidade não existem no vazio, mas

se  inserem no  âmbito  de  significados  legados  pela  tradição.  As  disputas,

neste contexto ocorrem principalmente, mas não apenas, pela recuperação

seletiva e pela ressignificação da tradição. Neste sentido, as obras de arte

não apenas registram as diferentes propostas políticas, mas também são um

dos espaços sociais onde esta disputa ocorre:  a arte é tanto um produto

quanto um fator constituinte da identidade nacional. Vejamos isto mais de

perto.

*

O ponto de partida é a ideia de que todo fenômeno de poder tem suas

raízes nos sentidos atribuídos à própria obediência por parte dos que estão

submetidos a este poder. Ou seja, todo poder depende em alguma medida da

anuência daqueles que estão sob seu domínio136. A legitimidade política nada

mais  é  do  que  a  concordância  dos  subordinados  com  a  relação  de

dominação.

136   Esta é a ideia por trás do conceito de “dominação”. Para mais detalhes, ver WEBER 
(1997).
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Esta  “concordância”,  contudo,  não  significa  de  forma  alguma  uma

simetria de poder ou igualdade de condições de concorrência. As decisões

coletivas, que afetam a vida de todos na sociedade, ainda ficam a cargo de

um  grupo  menor  do  que  o  conjunto  da  sociedade  –  as  elites137 –,  e  são

tomadas de acordo com esta situação.  O que o conceito de legitimidade

permite perceber é que a distribuição da capacidade de decisão em uma

dada  sociedade  é  uma  construção  social  histórica  e  não  um  fenômeno

natural ou divino. Como tal, a capacidade de exercer poder político exige sua

constante reafirmação e justificação. Assim, o consenso pode ser tão simples

como a percepção de que a elite tem uma capacidade maior de exercer a

violência  e  que  qualquer  tentativa  de  resistência  ou  contraposição  está

sujeita a uma demonstração desta mesma capacidade; ou complexo como a

necessidade de defesa da missão civilizatória da nação frente aos riscos que

ela enfrenta em sua expansão missionária.

Com  o  avanço  da  modernidade,  a  manutenção  da  obediência  pela

violência física ou sua ameaça perde protagonismo em favor de um exercício

mais simbólico do poder138.  Isto não significa que a capacidade repressiva

dos poderosos tenha desaparecido, mas apenas que ela é reservada apenas

àqueles casos em que não é possível “unificar” o conjunto da sociedade em

torno dos projetos políticos da elite.

Uma das razões para a transformação da legitimação social encontra-se

na importância  cada vez  maior  que a  burguesia  ocupa dentro  da ordem

capitalista e,  pari  passu,  seus espaços de debate e avaliação da política,

137   Este é, aliás, o axioma básico da teoria das elites: de qua as decisões que afetam todos 
são tomadas pelos poucos que têm legitimidade para tanto. Ver a este respeito BOBBIO 
et all (org)., 1997 e HOLANDA, C. B. de, 2011

138   Existem vários autores que apontam para esta mudança no exercício de um poder físico
em direção a um simbólico como um dos aspectos mais marcantes e peculiares da 
modernidade. Os mais famosos talvez sejam Michel Foucault em Vigiar e punir (2014) e 
Norbert Elias em O processo civilizador (1999). Sobre a noção de “poder simbólico” ver 
BOURDIEU (2013 e, principalmente, 1996a).
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especialmente a esfera pública139. É nela, na esfera pública, que circulam as

informações e são negociados os interesses da vida privada. A partir deste

trânsito  de informações é  que se  formam os consensos e avaliações que

guiam e limitam as tomadas de decisão que realmente ocorrem no âmbito do

Estado  sobre,  por  exemplo,  qual  é  a  expressão  que  uma  arte  realmente
brasileira deve ter.

Neste  sentido,  a  esfera  pública  pode ser  metaforicamente entendida

como um mercado onde competem os diferentes interesses individuais pela

capacidade de influenciar os processos decisórios políticos. Assim, diferentes

ideias, avaliações e demandas acabam sendo negociadas e um consenso é

formado.  Consenso  no  sentido  de  uma  posição  de  relativa  estabilidade

determinada  pela  disputa  entre  diferentes  propostas,  entenda-se.  Sua

determinação não deve, portanto, ser confundida com um processo formal

ou  oficial,  como  uma  votação  ou  uma  apuração  estatística.  Suas

manifestações são muito mais fluidas e passíveis de interpretação.

A  manifestação  do  consenso  mais  importante  para  esta  tese  é  a

identidade nacional, que é, também, um bom exemplo da mecânica de sua

influência  sobre  o  poder  decisório  formal,  pois  as  características  que  os

brasileiros  se  atribuem  como  típicas  de  sua  identidade  vão  sutilmente

determinando os aspectos de suas políticas.

Assim, em um país onde a questão do outro é uma das mais presentes,

nem  o  consenso  sobre  a  identidade  tampouco  as  políticas  por  ele

influenciadas podem ignorá-la. A percepção do Brasil como essencialmente

uma extensão da Europa, como expresso durante a Exposição se 22 ou nas

139   A esfera pública não deve ser confundida com as instâncias decisórias e de disputa do 
Estado, nem com a esfera privada. Ela é o lugar social onde circulam as ideias políticas, 
manifestadas em seus vários suportes materiais, desde jornais, análises intelectuais e, 
mais crucialmente para a tese – obras de arte. Sobre o conceito e o funcionamento da 
esfera pública ver HABERMAS, 2003; OTTMANN, 2004; COSTA, 1994.
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telas sobre a escravidão no século XIX, gera reflexos, por exemplo, sobre a

política de imigração e as relações externas que privilegiavam ou ignoram as

nações do velho mundo, seja da África ou da Europa, para não falar nas

políticas direcionadas à pureza racial suas contemporâneas140.

*

Claro que, no âmbito da esfera pública, diferentes atores têm diferentes

pesos na determinação do consenso. Aqueles que conseguem comunicar com

mais eficiência e abrangência acabam por ter uma influência maior sobre o

processo de legitimação que ali se desenvolve. Este é o caso dos intelectuais,

das mídias jornalísticas e, mais importante para o nosso caso, dos artistas.

Não  que  haja  uma  relação  de  determinação  direta  da  arte,  via

ideologia, influenciando a política, como se os artistas, aos moldes de uma

“teoria da conspiração” fossem os legisladores ocultos da política nacional. A

relação  que  aqui  descrevo  é  muito  mais  sutil  e  difusa.  Os  artistas

desempenham um papel proeminente na construção do consenso político na

medida  em  que  interpretam  e  amplificam  o  consenso  social.  Ou,  melhor

dizendo, expressam o constante choque de propostas e ideologias que forma

este consenso. Consequentemente, desempenham um papel importante no

processo que preserva, oculta e enfatiza aspectos diferentes da identidade.

Este  é  o  processo  que  vemos  se  desenrolar  ao  longo  da  Primeira

República, na disputa de narrativas entre as diferentes propostas políticas. As

telas  que  estudamos até  o  momento não  apenas  registram as  diferentes

propostas, mas vão alterando a partir da tradição estabelecida, o consenso

que as tornou possível. Fazem isto pela adição, ressignificação e síntese de

novas ideias propostas na esfera pública. É neste sentido que as  agendas
políticas se tornam responsáveis – autoras – das mudanças observadas na

140   Um exemplo disto pode ser visto na nota 36.
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arte da Primeira República, especialmente as que lidam mais diretamente

com a representação do outro na identidade nacional brasileira.

*

As  agendas, como defini há pouco, são narrativas concorrentes. Seus

conteúdos  são  diagnósticos  do  que  o  Brasil  é  e,  como  corolário,  uma

proposta de como ele  deveria ser. São as diferenças nestes diagnósticos e

nas propostas que elas ensejam, ou melhor, da concorrência entre elas que

nascem algumas das mudanças observadas na arte da Primeira República.

Na base da diversidade de narrativas observadas  encontram-se diferentes

apropriações de elementos da tradição.

Portanto, a  relação com a  tradição é inescapável às  agendas de duas

maneiras: como origem e como destino. Em primeiro lugar, é na tradição que

está a base conceptual a partir da qual as agendas  são construídas. Não

estou me referindo aqui às origens dos programas em torno dos quais as

agendas políticas se organizam. Estas – as origens – são tão diversas que

geralmente transcendem o mundo da arte em direção à política, à economia,

à filosofia e mesmo à religião. De qualquer maneira, independente da origem

que possam ter, as agendas têm em comum o fato de ser pensadas a partir

da  tradição,  que  funciona  como  uma  espécie  de  lente  que  permite  aos

artistas assimilar os diagnósticos e propostas da identidade política. É por

esta razão também que tópicos tão caros à tradição artística brasileira, como

a questão do outro não podem ser ignorados.

Em segundo lugar, a tradição é o objetivo final das agendas. Ou seja, o

objeto da disputa é a hegemonia da capacidade de determinação de como a

tradição deve ser interpretada. Para retomar o vocabulário e a teoria que nos

está  ajudando  a  pensar  neste  capítulo,  as  decisões  coletivas  são
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determinadas pelo consenso oriundo dos embates que ocorrem na esfera

pública.  Estes consensos, no caso da identidade nacional,  versam sobre a

maneira como a tradição é “corretamente” interpretada. Dito de outra forma,

a  disputa  entre  as  agendas não  é  tanto  pela  capacidade  de  determinar

formalmente como a identidade deve ser, mas para estabelecer as diretrizes

a partir das quais ela é pensada.

Desta maneira, estas relações entre agendas e tradição têm um aspecto

temporal intrínseco: é a partir da seleção e interpretação de elementos do

passado cristalizados na tradição que as agendas conseguem ressignificá-los

conforme os interesses do presente.  Um movimento que,  paradoxalmente,

modifica a tradição para simultaneamente a manter viva no futuro pela sua

renovação e pela adição de novas possibilidades interpretativas. 

*

Estando  apresentados  os  princípios  teóricos  fundamentais,  vejamos

agora como estas  mudanças funcionam no caso concreto da imagem do

outro. A partir das imagens produzidas sobre os povos originários é possível

perceber, em primeiro lugar, a escolha seletiva de arquétipos existentes na

tradição, como o bom selvagem ou o canibal, bem como a sua resinificação,

seja dos arquétipos em si, seja dos personagens a eles associados. Tudo isto

interpretado a partir da conformação às agendas políticas predominantes.

Ainda  no  século  XIX,  a  imagem  predominante,  ainda  herdada  do

academicismo  imperial,  se  baseava  em  duas  características  principais:  o

índio era um “bom selvagem”, talvez ingênuo, mas essencialmente virtuoso; e

era, junto ao europeu, um dos povos matrizes da civilização brasileira. Estas

duas ideias podem ser encontradas em maior ou menor grau em toda a arte

oficial  do Império com a importante exceção das pinturas de batalha da
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Guerra do Paraguai141 (fig. 28).  Provavelmente a forma mais acabada desta

junção de ancestralidade e nobreza está no poema  Marabá, de Gonçalves

Dias, que serviu de inspiração à tela homônima de Rodolfo Amoêdo (fig. 66).

A  história  da  mestiça  filha  do  português  e  da  índia,  profundamente

melancólica e deslocada é uma boa metáfora da autoimagem dos brasileiros

vistos pelos olhos da elite intelectual do Império. Como na  Primeira missa
(fig.1) o Brasil,  ou melhor,  o povo brasileiro é apresentado como a síntese

entre  o  velho  e  o  novo  mundos  com  as  características  europeias,

predominantes, contrastando com a paisagem natural e cultural americana.

Um  contraste  que  causa  uma  profunda  incompreensão,  deslocamento  e

rejeição espelhados, inclusive, na singular posição do Império brasileiro entre

as repúblicas sul-americanas.  Esta situação é enfrentada com melancolia,

mas  também  com  resignação  e  passividade  típicas  do  modelo  do  bom

selvagem, habitante dos últimos resquícios do Éden142.

Figura  66:  Rodolfo  Amoêdo:
Marabá,  1882.  Rio  de  Janeiro:
Museu Nacional de Belas Artes.
151,5 x 200,5 cm

141   Nas pinturas de outras batalhas, especialmente na última metade do Segundo Reinado,
quando este gênero se tornou o de maior prestígio na arte brasileira, a participação de 
contingentes indígenas (ou negros) se restringe à de coadjuvantes, às vezes até mesmo 
fundidos à paisagem. Isto ocorre até mesmo em obras que objetivam enfatizar a 
participação do outro, com em a Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles (fig. 68). 
Isto se explica pelo lugar-comum acadêmico de colocar todo o protagonismo histórico 
em mãos brancas, que, por sua vez deriva do projeto de futuro da agenda política do 
academicismo. Voltarei a este tema.

142   HOLANDA, 2010.
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Este  não  era  o  único  arquétipo disponível  para  a  representação dos

índios. A imagem do canibal, como parte de uma natureza perigosa, mortal e

fundamentalmente  maléfica  ainda  podia  ser  vista  no  início  do  Segundo

Reinado, como em Nóbrega e seus companheiros de Manuel Joaquim Corte

Real  (fig.  64).  Mas  estas  foram se  tornando cada vez  mais  brandas  e  se

aproximavam do arquétipo do nobre bom selvagem a ponto que o próprio

Rodolfo Amoêdo, em 1883 ter escolhido registrar a Guerra dos Tamoios como

um momento de reconciliação em O último Tamoio (fig. 67).

Figura  67:  Rodolfo
Amoêdo:  O  último
Tamoio,  1883.  Rio  de
Janeiro,  RJ:  Museu
Nacional  de  Belas
Artes. 180,3 x 261,3 cm.

Aquele conflito, é preciso lembrar, foi um dos mais sérios embates entre

portugueses e indígenas no início da conquista do Brasil, marcado, inclusive,

pela antropofagia. Aliás, é no contexto deste conflito que surgiram os relatos

que  deram  origem  às  mais  famosas  imagens  dos  canibais,  feitas  por

Theodore de Bry para a narrativa de Hans Staden (fig. 27). Aquelas gravuras

foram  tremendamente  populares  na  formação  do  imaginário  nacional  e,
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consequentemente,  no  lugar  ocupado  pelo  outro-índio  na  identidade

nacional143.

Contudo, o momento escolhido por Amoêdo é o da morte do principal

líder  da  coalizão  indígena  e,  consequentemente,  da  derrota  dos  nativos.

Melhor dizendo, não se trata da morte em si, que poderia ser representada

de maneira heroica, em batalha. O pintor elegeu uma cena posterior, quando

o corpo  de  Aimberê  é  encontrado.  Assim como ocorria  desde a  Primeira
Missa de  Victor  Meireles  (fig.1),  a  posição  do  indígena  também  é  de

passividade e de fusão com a natureza que parece reclamar seu corpo de

volta.  A  ação  é  monopolizada  pelo  português  Anchieta,  representante  da

civilização e da religião. O ato de piedade do jesuíta em relação ao antigo

inimigo não é  apenas  o  exercício  do perdão cristão,  mas  a  reconciliação

necessária  entre  os  dois  povos  que  formam  o  brasileiro  na  narrativa

predominante  nos  tempos  da  Academia.  Aimberê  deve  morrer  para  que

Marabá exista.

Os quarenta anos que separam o início e o fim do Segundo Reinado, isto

é, da tela de Corte Real à de Amoêdo, viram a imagem do canibal perder

espaço em frente ao estabelecimento da hegemonia do bom selvagem. Isto

ocorreu pari pasu ao aprofundamento e à institucionalização da identidade

brasileira narrada nas telas acadêmicas.  Subjacente à temática indianista

oficial  está a ideia do Império como civilizador não pela força,  mas pela

virtude de seus ancestrais. É a harmonia entre o colonizador branco e o bom

selvagem que viabiliza o Brasil e que lhe dá um sentido missionário como

força da civilização.  Uma narrativa que,  portanto,  não extraía sentido da

realidade, no sentido de uma descrição documental. Sua intenção e efeito

143   Ver a este respeito em CHICANGANA-BAYONA, 2011 uma análise de como as imagens 
de Bry influenciaram a representação dos nativos em Corte Real (fig. 64).
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residia em gerar sentido e propor uma leitura144 de harmonia racial, mesmo

que pouco apropriado para um país cuja economia era baseada no trabalho

escravo africano.

Aliás, sendo um projeto de nação onde os negros não tinham lugar, estes

estavam também ausentes na arte produzida naquele contexto, exceto como

acessório ou como um coadjuvante que assumia a mesma passividade do

índio, mesmo quando sua presença era indispensável à narrativa, como no

caso  da  Batalha  dos  Guararapes  (fig.  68).  Aquela  tela  usa  a  derrota  dos

holandeses no século XVII para falar do mito de fundação do Brasil como

fruto da colaboração de três raças. À semelhança do que ocorria nas telas de

Amoêdo e da Primeira Missa do próprio Meirelles, todo o protagonismo nos

Guararapes  está  nas  mãos  dos  europeus  e  de  seus  descendentes  mais

diretos.  Tanto  os  negros  como  os  índios,  apesar  de  essenciais  à  história

contada, são relegados ao fundo da composição, de onde ajudam e seguem

a liderança dos reais agentes da ação.

Figura  68:
Victor Meirelles:
A  batalha  dos
Guararapes,
1879.  Rio  de
Janeiro,  RJ:
Museu Nacional
de  Belas  Artes.
500 x 925 cm.

144   Esta característica aproxima as agendas da estrutura narrativa dos mitos, como em 
GIRARDET, 1987, pela ideia de que, mesmo que sejam incoerentes em si, as narrativas 
mitológicas dão sentido ao mundo e, assim, colaboram na argumentação política.
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Neste  sentido,  o  papel  reservado  ao  negro  no  projeto  acadêmico-

imperial  era  de  contribuir,  mais  do  que  participar  na  construção  da

identidade nacional.  Nela, os índios eram associados à natureza selvagem

americana  e,  portanto,  inextrincáveis  do  mito  de  origem.  Os  negros,  por

outro lado, contribuíam apenas com seu trabalho. Trabalho braçal, entenda-

se,  pois  o  esforço  intelectual,  de  civilidade  era  monopolizado  pelo

componente  branco.  Eram,  portanto,  apenas  o  meio,  a  ferramenta  que

tornava a civilização brasileira possível. E era como tal que apareciam nas

raras ocasiões em que eram representados.

Esta invisibilidade também foi estendida aos indígenas na medida em

que,  com  o  avanço  da  República,  seu  papel  se  tornou  cada  vez  menos

importante na narrativa da identidade nacional. As pinturas dos positivistas
são um grande exemplo disto. Na primeira parte desta tese já foi mostrado

como as alegorias eram um elemento central da arte positivista e que elas

eram  essencialmente  todas  representadas  por  mulheres  brancas  em

consonância com a ideologia do grupo145.  As telas que tratam da história,

outro tema caro aos seguidores de Comte, apresentam uma versão muito

mais idealizada e mistificada do que a tentativa de realismo dos modernos.

Contudo,  mesmo estas centram-se no culto aos grandes nomes da nação

(como  no  monumento  a  Floriano  Peixoto,  de  Eduardo  de  Sá),  ou  nos

momentos  de  grandes  eventos  históricos,  como  em O  último  baile  do
Império,  de  Aurélio  de  Figueiredo.  Nestes  casos,  não  há  realmente  um

propósito de retratar a realidade histórica, como no projeto dos modernos. O

que encontramos é a intenção de propor uma interpretação de país marcada

pela homogeneidade racial e, mais uma vez, o protagonismo branco frente a

passividade do outro.

145   CARVALHO, 1997 argumenta acerca desta ligação entre a figura feminina e a alegoria, 
com base no lugar reservado à mulher no projeto positivista, isto é, como a guardião dos 
valores sociais e responsável por sua transmissão às gerações futuras.
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Isto fica mais claro ainda em Admirável mundo novo, de Décio Villares

(fig. 69), uma obra sem compromisso com a representação histórica ou com a

arte oficial146, portanto, o que encontramos ali é, por assim dizer, a agenda
positivista em estado “puro”. A obra é lida, temporalmente, da esquerda para

a direita,  seguindo aproximadamente o mesmo esquema já descrito  para

Aurélio de Figueiredo e Hélio Seelinger: passado, presente e futuro, em três

momentos  diferentes.  No  fundo,  à  proporção  que  a  história  avança,  o

progresso simbolizado pela tecnologia e a urbanização vencem a natureza.

Este movimento é espelhado, no primeiro plano, pelas figuras humanas:  o

progresso vai dos índios e negros no chão e em farrapos, mas devidamente

guiados por um representante da civilização, aos brancos apontando com

otimismo para o desenvolvimento econômico e social no futuro.

Figura  69:  Décio  Villares:  Estudo  para  o  painel  "Admirável  mundo  novo",  s/d.  Coleção
particular. 14,5 x 35,5 cm.

*

O otimismo dos positivistas em relação ao porvir,  pela sua excessiva

idealização,  contrastava  tanto  com o projeto  mais  realista  dos  modernos

146   Que é apenas um estudo, a obra em si não foi nem iniciada.
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como  com  as  mudanças  sociais  e  de  mentalidade  por  que  passava  a

sociedade  brasileira  naqueles  anos,  como  consequência  tanto  do  fim  da

escravidão como da peda de prestígio do cientificismo que era, ironicamente,

tão caro aos próprios positivistas. Se tornou cada vez mais difícil manter um

discurso de homogeneidade racial.  Assim, a iconografia de assimilação do

indígena e o apagamento do negro sofreu uma reversão quase total ao longo

da Primeira República, quando o índio aparecia cada vez menos e os negros

ganhavam um papel cada vez mais visível na grande narrativa identitária

nacional.

Figura  70:  Rodolfo  Amoêdo:  O  ciclo  do
ouro, 1922. São Paulo, SP: Museu Paulista.
222 x 132 cm.
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Amoêdo, por exemplo, produziu em 1922 O ciclo do ouro (fig. 70), como

parte  da  mesma  série  de  encomendas  feitas  a  Bernardelli  pelo  Museu

Paulista  que  resultou  nos  Bandeirantes.  Comparada  ao  Último  tamoio,

encontramos  ali  também  a  mesma  relação  de  dominação  e  as  mesmas

marcas  de  civilização  na  figura  do  branco  (às  vezes  descrito  como  um

bandeirante147):  por  exemplo,  ele  se  encontra  vestido  em roupas  limpas  e

exerce  um  trabalho  intelectual,  de  avaliação  dos  resultados  do  trabalho

manual de extração do ouro feito pelo negro que, como os mestiços mais ao

fundo se vestem apenas com trapos.

É uma obra sobre a conexão entre duas raças seminais da civilização

brasileira,  mas  diferente  de  Anchieta  com Aimberê  ou  Marabá,  a  relação

entre as duas figuras não é de harmonia, mas de conflito e dominação. Isto

pode ser lido na cultura material: o “bandeirante” tem, pendendo de um de

seus braços, um chicote que, em conjunto com as esporas em seus pés, são

ferramentas usadas para subjugar, para controlar a natureza tanto quanto

são instrumentos que inescapavelmente remetem à violência da escravidão

do contexto da mineração em Ouro Preto148. As próprias expressões corporais

contrastantes entre o senhor branco e o escravo negro deixam claro que a

dinâmica  de  poder  entre  as  raças  é  muito  mais  próxima  daquela  dos

Bandeirantes de Bernardelli do que as obras do próprio Amoêdo nas décadas

anteriores.

De  fato,  a  interpretação  do  país  que  encontramos  nas  telas  das

primeiras décadas do século XX, especialmente a representação do outro ali

presente,  é  radicalmente  diferente  daquela  que  predominava  durante  o

Império. Os modernos tinham uma visão bem menos idealizada e mais crítica

147   CHRISTO, 2012.
148   O pico do Itacolomi, um dos símbolos da cidade, pode ser visto ao fundo.
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do país, embora o projeto continuasse, de alguma forma, tendo como uma de

suas pedras angulares a aproximação da civilização europeia.  As maiores

diferenças não estão nos objetivos, mas nos personagens e na relação entre

eles.  Mais  especificamente,  o  elemento  racial  branco  permanece  em  seu

papel de protagonista, afinal o projeto de nação centrava-se em torno dele,

como demonstram as mais  reconhecidas obras  daquele  ano,  como as  da

Exposição do centenário ou o painel de Visconti sobre os Deveres da cidade.

Mas o  outro passava a ser cada vez menos o indígena e cada vez mais o

negro e, posteriormente, o mestiço.

De  qualquer  maneira,  com  o  movimento  de  substituição  do outro,

também  muda  a  relação  entre  as  personagens  da  narrativa  identitária

nacional. Ela enfatiza cada vez menos a assimilação e síntese como com os

bons selvagens e passa a assumir cada vez mais as características de uma

relação  conflituosa149 e  de  opressão.  Estas  características  remetem,  ou

melhor,  recuperam aspectos da  tradição ligados à imagem do canibal.  Ao

invés da natureza idílica com a qual é possível conviver e misturar-se, agora

a relação entre as raças apresenta-se como uma de perigo existencial, que

precisa ser controlado e dominado. O risco implícito, como apresentado pelas

teorias  racistas  e  eugênicas  em  voga  no  início  do  século  XX,  é  o  de  o

brasileiro se afastar das características almejadas da civilização europeia e

assumir  cada  vez  mais  as  dos  mestiços  que  povoavam as  paisagens  de

Almeida Júnior.

Esta maneira de entender o Brasil, enfrentando um momento crítico de

seu desenvolvimento, em uma encruzilhada entre o passado e o futuro é a

contraparte,  nos debates sobre identidade e arte,  das grandes mudanças

estruturais  que  estão  ocorrendo  em  todas  as  esferas  de  vida  social  no

período. As novas propostas de identidade nacional são influenciadas pelas

149   O que é explícito, por exemplo em Minha terra de Seelinger (figs. 19 e 20).
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questões levantadas pelo fim da monarquia e, principalmente, pela Abolição.

Mas, ao mesmo tempo, a arte é um dos principais campos de batalha onde

estas  mesmas  questões  disputam  a  hegemonia  do  consenso  na  esfera

pública.

É fácil ver o pessimismo que esta visão traz consigo em um momento de

poucas definições e grandes dúvidas,  especialmente em seu início  com a

crítica  dos  modernos,  como  Amoêdo  e  Bernardelli,  às  idealizações  do

passado. Contudo, aos riscos representados pelo choque de diferentes raças

se contrapõem grandes oportunidades de realização da utopia do progresso,

como almejada pelos positivistas.

*

Como vimos, este segundo grupo selecionou dentro da tradição outros

elementos  para compor sua proposta de identidade para o Brasil, marcada

por um otimismo em relação ao presente e, é claro, dirigido ao futuro. Isto foi

alcançado pelo recurso a duas estratégias. Primeiramente pela recuperação

de  aspectos  da  tradição mais  estabelecidos  e  calcados  na  narrativa

triunfalista da pintura histórica que servira tão bem ao Império. Em segundo

lugar pela valorização de elementos que levassem adiante a narrativa de que

as  mudanças  experienciadas  no  período  eram  sintomas  do  progresso  do

Brasil, rumo ao “estado positivista”150. 

Curiosamente, mas perfeitamente coerente com a doutrina positivista, a

participação nestas duas estratégias seguia quase uma divisão por gênero:

de  um  lado,  a  idealização  do  passado,  representado  pelos  grandes

150   Segundo a filosofia da história proposta por Auguste Comte e seguida pelo grupo, a 
história da humanidade seguia de maneira mais ou menos linear da barbárie ao 
positivismo. Em seu fim, no “estado positivista”, todos os aspectos da vida social, da 
economia e da política à cultura e mesmo a religiosidade seriam pautados pelo 
pensamento científico positivo. Para uma descrição mais detalhada, ver CARVALHO, 
1999, especialmente o último capítulo.
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momentos dos grandes homens fazendo a história progredir, por outro, as

alegorias  que  apontam  para  as  promessas  do  futuro  são  quase

completamente  dominadas  por  figuras  femininas  cumprindo  o  papel  de

alegorias.

Figura 71: Eduardo de Sá: A leitura da sentença, 
1921. Rio de Janeiro, RJ: Museu Histórico 
Nacional. 270 x 410 cm.

Figura 72: Décio Villares: Tiradentes, s/d.
Coleção particular. 60,5 x  49,7 cm

A figura do Tiradentes, por exemplo, é sempre trabalhada apresentado-

o como o herói que aceita estoicamente seu sacrifício em nome da nação

que se estava formando. Este efeito é possível em grande parte pela maneira

estoica e altiva como o personagem é retratado, mas também pela escolha

do momento em que se passa a ação. Pouco antes da execução ou quando a

sentença  é  anunciada,  situações  onde  é  possível  demonstrar,  ou  melhor,

enfatizar a reação heroica de aceitação (figs. 71 e 72). Mesmo após a morte,

o próprio corpo do inconfidente é mostrado como uma oferenda em uma

espécie de ritual cívico-religioso (como na fig. 14). Um forte contraste com o

tratamento dado a Aimberê no Último tamoio (fig. 67), morto após a derrota,
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quando não há mais estoicismo possível, apenas a passividade do papel de

bom selvagem.

A  concepção  de  Brasil  dos  positivistas,  contudo,  não  se  restringia

apenas à sua interpretação da história, mas se projetava para o futuro. Esta

projeção era representada pelas alegorias com as quais  eles encarnavam

visualmente seu projeto de país. Seja em Os deveres da cidade (fig. 53), ou na

Libertação dos escravos (fig. 3),  as alegorias encarnam uma promessa do

que estava por vir como projeto e como desejo. Como já foi discutido nesta

mesma tese, estas alegorias eram quase que exclusivamente representadas

pela figura de mulheres brancas. A questão a se enfatizar agora é a de como,

ao apontar para as expectativas e desejos sobre o futuro do país, acabam

por impactar imagem do outro. 

Certamente, dentro da ideologia e das intenções dos artistas positivistas

a presença de alegorias femininas era vista como uma homenagem, posto

que  elas  eram as  guardiãs  dos  valores  morais  e,  portanto,  do  futuro  da

sociedade. Nada mais apropriado, então, do que escalá-las neste papel. Esta

homenagem,  contudo,  implica  uma  desumanização  dissimulada  na

deferência,  como  aquela  que  reduz  os  índios  ao  arquétipo  do  “bom

selvagem”. É diferente do tipo de objetificação do feminino,  vista por um

visitante, como, por exemplo, vista por Di Cavalcanti no mesmo período (figs.

46 e 47).  As mulheres  aqui  são completamente apartadas da realidade e

assumem as  características  do outro:  não  falam de  si  mesmas,  mas  são

apenas o meio para a comunicação da ideologia dos autores da obra151.

151   Há, é claro, exceções, geralmente no mercado de arte privado, como os retratos. Mas na
arte oficial são raros os exemplos de mulheres reais, mais ainda de protagonistas da 
história, como na tela de Georgina de Albuquerque sobre a Imperatriz Leopoldina (fig. 
11). Os únicos personagens “reais” são os eleitos pela teoria da história positivista para 
levar ao progresso.
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Mais do que isto, o que se fala por meio destas alegorias é o que de

espera delas dentro do sistema ideológico positivista. Elas são tão distantes

dos interesses das próprias mulheres como o são de sua existência concreta.

Figura  73: Décio Villares: Alegoria da lei de 13 de maio de 1888, s/d. Rio de Janeiro, RJ:
Museu Histórico Nacional. Sem informação de dimmensões.

Assim  como  há  uma  despersonalização  das  mulheres  ao  tirá-las  do

mundo real e lhes dar papel apenas como idealizações, o mesmo acontece de

maneira ainda mais forte com a imagem do  outro  dentro do debate racial

tão presente na identidade brasileira: negros e índios são transformados em

coadjuvantes  das  idealizações  positivistas,  geralmente  associados  ao que

deve ser combatido, como a escravidão (fig. 73, como no exemplo da fig.4)

ou o atraso que se contrapõe ao progresso (como os índios das figs. 3 e 69).

Fora isto, não há lugar para a  imagem do outro no futuro aspirado pelos

positivistas.

*
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Ao longo das primeiras décadas do século XX, o pessimismo em relação

ao presente, calcado na leitura mais realista dos modernos foi se sintetizando

com o otimismo mais idealizado dos  positivistas no projeto de atualização

civilizacional típico da  Belle Èpoque. Este movimento é análogo ao que foi

realizado em relação aos estatutos quando a Academia de Belas Artes se

tornou a Escola Nacional de Belas Artes em 1889. A disputa entre modernos e

positivistas sobre os princípios institucionais e simbólicos da arte brasileira se

tornou cada vez  mais  necessária  à  medida  que  a  República  avançava e

necessitava se diferenciar do período imperial;  mas,  ao mesmo tempo, se

tornou menos ferrenha e mais semelhante à síntese de elementos de ambas

as correntes que podemos encontrar na obra de Visconti como o painel dos

Deveres da cidade, bem como nas obras premiadas pela Exposição de 1922.

Ao fim, mais do que uma ruptura com a  tradição, foi o recurso a esta

que criou as condições sobre as quais se assentavam os discursos de ambos

os grupos. E foi esta base comum que possibilitou sua convergência, apesar

de os partidários de cada uma delas ter realizado uma leitura diferente do

legado da tradição.

**
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 5.2 . Terra de ninguém II: os desterrados e seus artistas

Um segundo aspecto da apropriação da tradição pelas agendas é a sua

ressignificação,  que  ocorre  quando  os  elementos  tradicionais  não  eram

simplesmente replicados, mas novos significados eram adicionados sobre os

modelos  tradicionais.  Se  a  distinção  entre  a  apropriação  seletiva  e  a

ressignificação parece muito tênue, isto se deve ao fato de que ela realmente

o  é.  Trata-se  aqui  de  tipos  ideais  que,  na  realidade  ocorrem

concomitantemente,  mas  que  metodologicamente  apresentados  de  forma

distinta ajudam a esclarecer certos aspectos do fenômeno estudado.

Por exemplo, durante o recorte temporal estudado, é constantemente

recuperada a ideia de que a história do Brasil é uma de avanço da civilização

e de progresso frente aos perigos da natureza, representados principalmente

pelo outro. Para que a mensagem seja efetiva, por se tratar de arte oficial, as

representações dos personagens devem ser ancoradas na tradição que pode

ser mais facilmente reconhecida, posto que familiar.

Contudo, no longo prazo, do início ao final da Primeira República, o que

se observa é um quase contraste com os valores atribuídos tanto à história e

ao progresso como ao outro. A civilização tão almejada desde os tempos do

Império e ansiosamente esperada tanto por modernos como por positivistas,

passa a ser  vista de maneira mais desconfiada,  especialmente depois  da

Primeira  Guerra  Mundial.  Isto  pode  ser  observado  na  arte  brasileira  do

período, que se afasta cada vez mais da utopia cívica dos Deveres da cidade
(fig,  53)  ou  da  Libertação  dos  escravos  (fig.  3).  Aos  poucos,  tanto

tematicamente como tecnicamente, é possível ver uma crítica às promessas

da civilização ali proposta, o que se materializa tanto na revalorização do

período  colonial,  e  da  natureza  como  na  estética  primitivista.  Quando

Bernardelli  ou  Amoêdo  pintam  seus  Bandeirantes (figs.  5,  6  e  70,
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respectivamente),  ou  quando  Parreiras  e  Tarsila  valorizam  elementos  da

natureza  eles  não  apenas  recuperam  a  tradição,  mas  a  contestam,  na

medida  em que  matizam a  ideia  baconiana  de  que  a  natureza  deve  ser

domada. Isto é demonstrável pelo contraste com, por exemplo,  A primeira
missa de Meirelles (fig. 1), onde é enfatizado o protagonismo dos civilizados

europeu enquanto a natureza é o domínio do outro.

Este  tipo  de  ressignificação,  de  revivescer  um  passado  idealizado  e

idílico em detrimento do presente decadente é uma característica que se

tornou cada vez mais comum na arte brasileira,  especialmente depois  de

1922. Mas, como a conformação institucional raramente consegue manter o

passo de inovação que a prática artística, a arte oficial ainda demorou muito

até se atualizar. Isto ajuda a entender o fato de as obras modernas terem

sido muito preteridas e de que é até possível questionar seu  status de arte

oficial. O que, mais uma vez atesta a força que a tradição mantinha mesmo

em tempos de acelerada mudança.

Quanto ao outro, ficou cada vez mais difícil de pensá-lo como um ente

separado  do  brasileiro,  sendo  visto  como  um  componente  central,

inextrincável da brasilidade pela miscigenação tanto racial como cultural, o

que,  em si  também recupera  a  ideia  de  convivência  harmônica  entre  as

raças. A miscigenação cultural, descontextualizada da violência em que foi

perpetrada é uma idealização tão distante da realidade como as utopias

positivistas.  É  nesta  conjuntura  que,  explicitamente  para  os  modernistas

paulistas,  a  antropofagia  foi  ressignificada  de  obstáculo  à  civilização

brasileira em seu componente mais essencial.

*
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O movimento, no qual a ressignificação da tradição se torna cada vez

mais comum em detrimento da recuperação seletiva, parece se acelerar na

última década da Primeira República. Demonstrarei isso no capítulo seguinte

pelas disputas de narrativa política entre alguns modernistas – Anitta Malfatti

e  Vicente  do  Rêgo  Monteiro  –  durante  o  período  compreendido  entre  a

Semana de 1922 e o Salão de 31.

Antes, contudo, é necessário entender melhor como pensava o grupo

social responsável pela existência das obras, os  desterrados. Eles são, por

assim dizer, os protagonistas ocultos desta tese. As imagens do  outro não

surgem do nada, mas dentro do contexto social dominado por certos valores

e, principalmente, certos projetos – as  agendas políticas – que norteiam a

maneira de pensar deste grupo. Por mais que as obras sejam materialmente

realizadas pelos artistas, são os interesses da visão de mundo deste grupo

que vemos ali reproduzidos. Isto por que, para além de serem os intérpretes

autorizados  pela  elite  hegemônica,  os  artistas,  em  um  sentido  amplo

compartilham grande parte  dos seus  princípios  intelectuais  e  existenciais.

Dito de outra maneira, é possível ver nas obras do período a forma como os

desterrados pensavam, o país que gostariam de dominar, em contraste com

aquele no qual realmente vivam.

Escolhi  este  termo  –  desterrados –  por  encarnar  uma  ideia

razoavelmente comum no pensamento social brasileiro, a do deslocamento

em relação ao país. Sua formulação mais famosa está na abertura de Raízes
do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, mas encontra eco desde as teorias

do colonialismo e da dependência, nas ideias fora do lugar e na elite que não

se identifica com o país  tão debatida na sociologia contemporânea152.  De

152   HOLANDA, 2001. PRADO Júnior (2011) aponta para a ideia de “colônia de exploração” 
como origem de características do capitalismo brasileiro; CARDOSO e FALETTO (2004) 
apresentam a condição de subordinação econômica na América Latina em relação aos 
países centrais do capitalismo como um dos aspectos mais marcantes de sua formação; 
SCHWARZ (2014) descreve as tentativas e dificuldades em implementar o liberalismo nos 
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uma forma geral  é  a ideia de que a elite  do país  –  intelectual,  política e

econômica  –  não  se  comporta  como uma  elite  nacional,  mas  como uma

espécie  de  extensão  das  elites  globais  atuando  no  Brasil.  Como  se  sua

origem e  destinos  não  estivessem atrelados  aos  do país  que  dirigem,  os

desterrados parecem ver-se como parte de um projeto mundial e, portanto,

deslocalizado.

Independente das imensas consequências que este debate teve sobre a

nossa  forma  de  pensarmos  a  nós  mesmos,  ela  exemplifica  muito  bem  a

autoimagem  da  elite  brasileira  que  aparece  na  arte  oficial  da  Primeira

República. Há uma certa dificuldade de incorporação da realidade nacional

brasileira nas narrativas da arte oficial. Como visto antes, as telas tendem a

representar  um  passado  idealizado,  cenas  que  se  poderiam  passar  em

qualquer  lugar,  como uma corte  europeia  ou a  representar  um futuro  de

vitória do progresso desterritorializado sobre a realidade local. Apontam, em

todo  caso  para  um  projeto  de  país  mais  universalista,  por  assim  dizer,

imposto de fora para dentro. É um projeto de conquista, mais do que um de

síntese.

 Esta narrativa estava presente desde a pintura acadêmica imperial,

cuja representação mais acabada foram as pinturas históricas de batalha da

Guerra do Paraguai. No combate naval do Riachuelo (fig. 74), por exemplo,

vemos um Império poderoso, tecnicamente avançado e civilizado abrindo à

força  o  caminho  do  progresso  contra  um  inimigo  militar  e  moralmente

inferior153.  A  narrativa  do  conquistador  que  vem de  fora  não  precisa  ser,

necessariamente  violenta em um sentido militar  sobre  o  exército  inimigo,
círculos intelectuais brasileiros pela inadequação do país às ideias.

153   Os soldados paraguaios são representados desorganizados, descalços e sem camisa e 
próximos do solo, marcas associadas na tradição ao outro. Os brasileiros, em contraste, 
mesmo no caos da batalha estão sempre disciplinados, bem vestidos e em pé, afastando-
se do chão (alguns estão até mesmo montados em cavalos). A inferioridade moral dos 
paraguaios é ainda reforçada por cenas específicas, como a do soldado que foge com 
um saco de moedas ou o que se protege atrás da carroça com a única mulher na cena.

191



mas também pode se manifestar no plano da violência simbólica sobre o

selvagem ingênuo, como na Primeira missa.

Figura  74:  Victor  Meirelles:
Combate  naval  do  Riachuelo,
1883.  Rio  de  Janeiro:  Museu
Histórico Nacional. 420 x 800 cm

Este  discurso  de violência simbólica  é  o que podemos encontrar  nos

Bandeirantes de Bernardelli e Amoêdo tanto quanto nas alegorias de Aurélio

de Figueiredo, onde o outro é colocado lado a lado do desterrado colonizador

ou das alegorias, como contraste da afirmação da identidade nacional. Mais

interessante  ainda  é  quando  o  outro é  visto  pelos  olhos  do  próprio

desterrado,  como  nos  casos  de  Almeida  Júnior,  Modesto  Brocos  e  Di

Cavalcanti  (figs.  17,  7  e  47,  respectivamente).  Nestas  situações  somos

lembrados que estas obras foram feitas para serem vistas por um público

que guarda muito pouca identidade com os outros, ali representados quase

como objetos de curiosidade etnográfica.

Esta desnacionalização da elite nacional alcançou o seu auge no início

da década de 1920, com o apagamento total do outro nos Deveres da cidade
e em boa parte das pinturas da Exposição geral. A partir dali, o projeto do

desterramento, de distinção em relação ao “resto” da população brasileira,

passa a ser ressignificado e atualizado154. 

154   É interessante lembrar que Raízes do Brasil (HOLANDA, Op. cit.) foi publicado em 1936, 
já às vésperas do Estado Novo, e caracterizou os brasileiros como “desterrados em sua 
própria terra”.
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Mas trata-se de uma atualização dentro de certos limites, pois as noções

de desterrados e outros são inextrincavelmente complementares: o outro foi

caracterizado como aquele sobre o qual se fala, mas que não constrói um

discurso  sobre si  mesmo;  o  desterrado é  aquele  que  constrói  a  narrativa

acerca do outro para legitimar seus próprios projetos. A narrativa resultante

é assim uma de distinção e de exclusão. Uma narrativa que reflete e reforça

as  posições  de  poder  ocupadas  por  ambos  os  grupos  na  construção  do

Estado-nação brasileiro.

*

Neste binômio, o Estado corresponde geralmente aos aspectos políticos

e administrativos da coletividade, isto é,  a maneira como se alcançam as

decisões coletivas; a nação, por sua vez, é a instituição cultural responsável

pela solidariedade nas sociedades modernas155 e,  portanto por prover boa

parte da legitimidade das deliberações políticas156. São decisões que afetam

a  vida  de  todos  sob  seu  domínio,  mas  apesar  disto,  a  participação  no

processo não é, nem de perto, igualitária. Na verdade, uma das principais

questões que constantemente se coloca à política é a indicação daqueles que

podem, efetivamente participar do processo decisório157. O que significa, no

polo  oposto,  definir  também  queles  que,  apesar  de  afetados,  não  são

autorizados a participar do debate político.

155   Muito embora existam famosos casos de nações sem Estado e pelo menos um Estado 
sobre o qual se argumentou não ter nação – precisamente o Brasil da Primeira 
República!. Ver a este respeito CARVALHO, 1987.

156   Alguns autores como GELNNER in. BALAKISHNAM (2000), chegam mesmo a apontar 
para a impossibilidade de coordenação de ações coletivas em sociedades complexas 
sem que haja um consenso sobre a identidade nacional.

157   Sobre a chamada Teoria das elites ver HOLLANDA, C. B. De (2011) e BOBBIO et all (1990
– verbete “teoria das elites”). Trata-se da tentativa de explicar um fenômeno quase que 
universal – certamente o é em sociedades complexas – em que as decisões que afetam 
toda uma sociedade são tomadas por um grupo de pessoas menor do que o conjunto de 
indivíduos que a compõem.
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É a partir da identidade nacional que se define quem pertence ao grupo

– à nação – e quem não. Trata-se, na realidade de um e mesmo processo

social,  mas  que  tem  efeitos  diametralmente  opostos:  a  inclusão  e  a

exclusão158.  Sempre  que  determinadas  características,  como  a  raça,  são

selecionadas para determinar a pertença à nação, isto implica, ao mesmo

tempo, que os indivíduos que não compartilhem desta característica sejam

conduzidos  à  margem  da  comunidade  nacional  –  quando  não  são

completamente excluídos dela.

Esta  exclusão da comunidade nacional  traz  sérias  consequências  em

termos de como os  excluídos  se  relacionam com o Estado.  Para além da

óbvia  interdição  à  participação  nos  processos  decisórios  coletivos,  as

minorias não raramente vistas como um estorvo aos “interesses da nação”.

Neste sentido, podem ser desde simplesmente ignoradas e toleradas ou até

ser alvos de políticas de assimilação ou eliminação159.

O controle da narrativa é, assim, crucial para a manutenção do poder de

distinção.  Em  nenhum  momento,  mesmo  com  as  grandes  mudanças  da

Primeira  República,  este  controle  foi  compartilhado  com  os  outros.  As

ressignificações  observadas  apontam,  na  verdade para  disputas  entre  os

próprios  desterrados,  sobre  a  maneira  de  modernizar  seu  discurso  de

inclusão  e  exclusão  às  novas  realidades  estéticas  e  sociais  que  se

apresentavam desde o final do século XIX.

*

Tendo em vista que a luta pela nação é essencialmente um embate entre

narrativas,  indivíduos com mais possibilidade de atuar sobre elas –  como

jornalistas, intelectuais e artistas – exercem mais influência no mercado de

158   Uma boa descrição deste processo pode ser encontrada em ELIAS e SCOTSON, 2000.
159   Ver MYLONAS, Op. cit.
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opiniões  do  que  os  pertencentes  a  outros  setores  sociais.  A  esta  tese  é

claramente mais importante entender a posição dos artistas neste processo.

E aqui há dois riscos interpretativos que devem ser evitados. O primeiro

é pensar os artistas apenas como instrumentos da legitimação das elites.

Não haveria assim, contribuição nem controle dos pintores sobre suas obras.

Sendo  meros  meios  de  comunicação  de  ideologias  políticas,  todos  os

argumentos lidos nas telas poderiam ser rastreados até os grupos políticos

que as defendiam. O exemplo mais próximo disto no contexto da Primeira

República  foram  os  artistas  positivistas  que  ativa  e  conscientemente

reproduziam  em  suas  obras  os  preceitos  da  Igreja  Positivista  do  Brasil.

Apesar destas intenções, é muito difícil argumentar por um artista positivista

puro,  que  não  tenha  sido  influenciado  pela  tradição  acadêmica  ou  pelo

próprio convívio com outras propostas de renovação da arte brasileira.

O segundo, diametralmente oposto, é pensar os pintores com um grau

de autonomia extremo, isto é, como se fossem completamente livres para

expressar  suas  convicções  políticas  e  estéticas.  É  preciso  lembrar  a  este

respeito  que  o  trabalho  dos  artistas  existia,  no  contexto  da  arte  oficial,

porque  um mecenato  estatal  ou  um incipiente  mercado  de  arte  criou  as

condições para tanto. As estruturas de poder dentro da comunidade artística

refletiam esta situação. Há grupos de artistas que tentavam se libertar do

discurso oficial enquanto outros ainda viam no Estado o grande legitimador.

O mecenato do Estado, neste período jamais foi realmente superado.

Isto era verdade para a arte produzida desde o final  do século XIX,

como exemplificado com o Bandeirante de Bernardelli recusado pelo governo

de São Paulo. Até mesmo os modernistas de 22, que buscaram construir uma

narrativa  de  libertação  da  tutela  estatal  nos  moldes  de  um  Salon de

195



recusados, mesmo eles elegeram um evento estatal – o Salão de 31 – como o

grande momento de afirmação da arte moderna.

A situação dos artistas é bem mais complexa, não podendo ser reduzida

a  nenhuma  destas  situações.  Ao  mesmo  tempo  que  trabalham  como

funcionários  ou  contratados  diligentes  das  encomendas  estatais,  também

são  elaboradores,  divulgadores  e  legitimadores  de  ideologias  políticas.

Falando de outro tipo de ator – o letrado – neste jogo entre produção cultural

e legitimação política, Ángel Rama elaborou uma descrição que muito bem

descreve o lugar social dos artistas neste jogo:

Com excessiva frequência,  os intelectuais  são vistos,  nas
análises  marxistas,  como  meros  executantes  dos  mandatos  das
instituições (quando não das classes) que os empregam, perdendo-se
de  vista  sua  peculiar  função  de  produtores,  de  consciências  que
elaboram mensagens; perde-se, sobretudo, sua especificidade como
desenhistas  de  modelos  culturais,  destinados  à  construção  de
ideologias  públicas.  Creio indispensável  manejar  uma relação mais
fluida  e  complexa  entre  as  instituições  ou  classes  e  os  grupos
intelectuais.  Inclusive  por  sua  condição  de  servidores  de  poderes,
estão em contato imediato com o forçoso princípio institucionalizador
que  caracteriza  qualquer  poder,  sendo,  portanto,  os  que  melhor
conhecem seus mecanismos,  os que mais estão treinados em suas
vicissitudes e, também, os que melhor aprendem a conveniência de
outro tipo de institucionalização, o do restrito grupo que exerce as
funções intelectuais. Pois também por sua experiência sabem que é
possível modificar o tipo de mensagem que emitem sem que se altere
sua  condição  de  funcionário,  e  esta  deriva  de  uma  intransferível
capacidade  que  procede  de  um  campo  que  lhe  é  próprio  e  que
dominam,  pelo  qual  se  lhes  reclama  serviços,  que  consiste  no
exercício das linguagens simbólicas da cultura. Não somente servem
a um poder como também são donos de um poder, que inclusive pode
embriagá-los  até  fazê-los  perder  de  vista  que  sua  eficiência,  sua
realização só se alcança se o centro de poder real da sociedade o
apoia, lhe dá força e o impõe.” (Rama, 2015:53)

Assim,  ideologicamente  ligados  ao  poder  constituído,  os  artistas,

especialmente os que se dedicaram à arte oficial, sempre compartilharam
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muitos  dos  princípios  e  crenças  dos  desterrados.  Isto  tem  duas  grandes

consequências.  Primeiro,  que a arte daí  resultante assemelha-se mais aos

anseios  das  ideologias  políticas  do  que  propriamente  ao  país  real,  como

temos visto  ao longo  deste  texto.  A  segunda é  que,  como no mundo da

política,  mesmo  nos  consensos  mais  estáveis  na  arte  são  encontradas

diferenças de opiniões  e  posicionamentos que devem ser  constantemente

acordados. Assim também entre os artistas há diferentes posicionamentos

estéticos que, a depender do contexto histórico podem ser negociadas em

consensos  ou  aprofundar  discordâncias  até  se  tornarem  irreconciliáveis.

Estes parecem ter sido, respectivamente, os resultados de modernos versus
positivistas que resultou na primeira modernidade presente em Deveres da
cidade, e das diferentes correntes de modernismo a partir de 1922.

A luta entre as diferentes correntes estéticas não são um reflexo, mas

uma  analogia  da  que  ocorra  entre  as  diversas  ideologias  políticas.  São

reguladas, portanto, não apenas por regras endógenas ao campo da arte

como também em conjunto com a política.

Os  desterrados, especialmente em suas relações com os artistas, não

podem,  portanto  ser  pensados  como  um grupo  homogêneo  e  monolítico.

Longe disto. Mas há certos períodos em que a disputa de narrativas chega a

apresentar  uma  certa  estabilidade,  quando  há  a  hegemonia  de  uma

ideologia. Este é o caso do Império e, depois, do modernismo estabelecido

na Era Vargas. Isto se reflete na arte daquelas épocas, quando encontramos

o compartilhamento de aspectos sintáticos e semânticos. Inversamente, anos

como os da Primeira República, quando os consensos se tornam mais difíceis

de atingir, criam o ambiente propício ao surgimento de múltiplas propostas

de como pensar o país e sua arte. Sobre isto trata o próximo capítulo.

***
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 Capítulo 6: As condições do presente: O contexto 
histórico

O historiador não tem como furtar-se à classificação de seu
material em ‘épocas’ que são, segundo definição léxica,

períodos históricos diferenciáveis.” E. Panofsky, Arquitetura
gótica e escolástica.

Um  último  elemento  da  explicação  de  como  as  mudanças  e

permanências  na  imagem  do  outro foram  possíveis  envolve,  agora,  a

descrição das condições históricas inerentes à Primeira República. Ou seja,

cumpre dizer por que o período foi  tão variado em propostas estéticas e

políticas, especialmente se comparado à grande estabilidade vista anterior e

posterior.  Como  um  corolário  disto,  encontram-se  aqui  também  algumas

reflexões sobre os limites destas condições, isto é, quando houve mudanças

estruturais  severas  o  suficiente  para  encerrar  aquele  tempo  de

experimentações e iniciar a hegemonia do modernismo brasileiro.

Subjacente  a  estes  dois  objetivos  está  a  ideia  de  que  a  Primeira

República brasileira é, em sua essência mesma, um período de transição. É

verdade  que  esta  é  uma  afirmação  que  se  pode  fazer  com  alguma

propriedade a quase todo período histórico. Mas o caráter de provisoriedade

e avanço parecem ser  mais  visíveis  ali,  ao menos no campo da arte.  Ela

começa como uma continuação da ordem imperial acadêmica e termina no

modernismo; dificilmente se pode pensar em duas formas mais diversas e

antagonísticas  de  pensar  o  país  e  sua  arte.  Encaixá-las  em  um  mesmo

período histórico somente é possível pela ênfase na mudança, mesmo em se

considerando as permanências discutidas anteriormente.
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Neste sentido, se mostra mais uma vez conveniente o recurso à ideia de

autoria estabelecida no início desta parte: que determinadas características

das obras  de arte  podem ser  interpretadas mais  como consequências  de

condições estruturais do que como frutos do gênio criador dos artistas. É a

partir desta metodologia que descreverei a seguir como se manifestam nas

obras as características institucionais de um período de transição e a própria

mudança em nível civilizacional que ocorreu então.

**
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 6.1 . A terra de ninguém III: Disputas e sínteses entre o passado 
e o presente

Com a  devida  autorização  do leitor,  vou  invocar  pela  terceira  vez  o

termo “terra de ninguém” para pensar a Primeira República.  O uso neste

capítulo é bem diverso daquele encontrado anteriormente, quando foi usado

para  denotar  a  interdição  da  participação  do  outro na  construção  da

narrativa identitária nacional, e o desinteresse do  desterrado em construir

esta narrativa a partir do país real. Nesta seção, o termo será aplicado em

uma acepção mais próxima de seu sentido mais conhecido: o nome dado ao

território entre duas trincheiras inimigas durante a Primeira Grande Guerra

(no-man’s-land). A imagem é uma metáfora apropriada para a indefinição

ideológica,  estética  e  política  da  Primeira  República,  tanto  por  sua

contemporaneidade  temporal  com  a  Guerra  como  pela  ideia  de  luta  ali

implícita: um período entre o fim do sistema acadêmico e a emergência do

modernismo, sem que houvesse realmente uma hegemonia clara daquelas ou

de quaisquer outras formas de pensar o Brasil e sua arte.

Como  nas  imóveis  trincheiras  da  Grande  Guerra,  encontramos  dois

grandes conjuntos institucionais dominando cada extremo temporal da terra

de  ninguém da  Primeira  República.  Nos  anos  iniciais  tínhamos  o  sistema

acadêmico hegemônico durante o Império e centrado na Academia Imperial

de Belas Artes. Era esta instituição a responsável pelo ensino de arte em seus

cursos e pelo reconhecimento dos artistas, principalmente por meio de seus

salões.  Sendo  intimamente  ligada  ao  projeto  civilizador  imperial,  eram

privilegiadas obras que reforçassem a legitimidade da monarquia brasileira,

com  ênfase  nas  técnicas  figurativas  neoclássicas  e  na  sensibilidade

200



nacionalista romântica. Neste sentido, as pinturas históricas de batalha são

uma espécie de ideal-tipo da arte almejada pelos acadêmicos160.

No outro extremo, a partir de meados dos anos 1930, a aquisição de

prestígio pelos artistas é regulada cada vez mais por um outro conjunto de

instituições centradas em torno do mercado de arte.  No lugar  do Estado

como mecenas, os artistas produzem para um público privado. Para tanto, é

fundamental a participação de comerciantes de arte –  marchands – tanto

quanto de críticos que avalizam as obras não mais a partir da legitimação

que estas podem prestar ao Estado, mas a partir de critérios endógenos ao

mundo da arte. Por esta razão, as obras tendem a se afastar das temáticas

mais explicitamente político-ideológicas e se centrarem mais em temas caros

aos próprios artistas, como o desenvolvimento de um metadiscurso técnico e

expressional161.  Isto significa a elaboração de obras conceptuais  cada vez

menos figurativas e cada vez mais herméticas, animadas pela influência das

vanguardas do início do século XX162.  É  esta produção que geralmente se

reconhece como “arte moderna” no discurso cotidiano.

Entre estes dois sistemas,  desenvolveu-se toda a história da Primeira

República que vem sendo descrita até agora.

Contextos  como  estes,  de  interregno  ideológico,  são  marcados  pela

convivência de diferentes  propostas  de como encaminhar as  questões  de

identidade e de produção de arte sem que nenhuma tenha realmente força

de se impor. Isto torna difícil atribuir-lhes um “caráter” dominante ou traços

160   Sobre o sistema acadêmico brasileiro, ver PEREIRA, 2016. O desenvolvimento do 
academicismo como um sistema que envolvia a colaboração entre política e arrte pode 
ser compreendido em FRIEDLAENDER, 2001 e, principalmente, WHITE & WHITE, 1965.

161   Sobre o desenvolvimento de um campo da arte autônomo em relação à política ver 
BOURDIEU, 1996a e 2013, HEINICH, 2008 e ZOLLBERG, 2008.

162   Embora não tenha sido um desenvolvimento completamente linear. Especialmente em 
momentos de grande movimentação política, como a década de 1960, é possível 
perceber um retorno à figuratividade, quando os artistas sentem a necessidade de 
comunicar suas posições políticas de maneira mais efetiva.

201



comuns que determinem a pertença a um ou outro “estilo” ou forma de fazer

arte. A impossibilidade de estabelecimento de pressupostos permanentes na

cultura é uma característica destes períodos de transições163.

Mas  também  cria  o  ambiente  ideal  para  que  surja  uma  grande

diversidade em termos de obras de arte. Existem várias maneiras como esta

variedade se manifesta. Formalmente, temos o desenvolvimento de múltiplas

tendências  do  pós-impressionismo  –  do  pontilhismo  divisionista  até  o

expressionismo  –  convivendo  com  a  reafirmação  de  técnicas  da  arte

acadêmica e a introdução do futurismo vanguardista. Os temas diversificam-

se, com o prestígio cada vez menor da pintura histórica (que, apesar disto,

ainda  persiste  até  mesmo no  Salão  de  31)  lado  a  lado  com temas  mais

cotidianos e urbanos164 – modernos em um sentido baudelairiano do termo.

Mas é no sortimento de instituições que então viabilizavam a arte brasileira

que ocorreram as disputas de mais consequência para a arte nacional.

*

Não é possível  realmente afirmar que os anos da Primeira República

foram  os  da  emergência  do  sistema  de  mercado  que  caracteriza  a  arte

moderna. Basta lembrar para este efeito que o grande evento consagrador

da arte moderna brasileira, o  Salão de 31, foi um evento oficial do Estado

brasileiro, organizado por seus funcionários na instituição responsável pela

arte brasileira, e tão ancorado em uma relação de afinidades eletivas com o

Estado como os Salões dos oitocentos. Mas é possível dizer que as primeiras

décadas  da  República  testemunharam  a  paulatina  perda  de  prestígio  e

validade  do  antigo  sistema  acadêmico.  Durante  todo  o  período,  as

163   BAUMAN, 2012.
164   O que para Ángel Rama (2015:97) representa mais um descolamento das elites 

intelectuais urbanas em relação ao país maciçamente rural.
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instituições oficiais herdadas do século XIX conviveram com novas formas de

consagração.

Os  modernos de  1888,  por  exemplo,  ao  deixarem  a  Academia,  se

organizaram provisoriamente no chamado Atelier Livre, moldado segundo a

Academie Julian. Aquela escola parisiense se notabilizou pelos seus cursos

livres, focados muito mais no ensino das técnicas artísticas do que em um

programa político-intelectual, como era o caso da prestigiosa Escola de Belas

Artes  de  Paris.  Com isto  conseguia  um ambiente  de  inovação  artística  e

variedade estética que atraia alunos do mundo inteiro e das mais variadas

convicções artísticas,  como Rodolfo  Amoêdo,  Eliseu Visconti,  Georgina de

Albuquerque, Tarsila do Amaral e Vicente do Rêgo Monteiro165. Por mais que a

existência  do  Ateliê  Livre  tenha  sido  curta,  ela  aponta  para  o  horizonte

almejado pelos  modernos para o ensino artístico brasileiro, mais focado na

produção da arte em si do que necessariamente a conformação à narrativa

oficial  do  Estado  brasileiro.  Esta  proposta  permaneceu  inclusive  após  a

reintegração dos  modernos na burocracia estatal durante a República,  na

Escola Nacional de Belas Artes. Por exemplo, os Bernardelli nunca deixaram

de operar seu próprio atelier particular, ensinando de maneira independente

da narrativa política166.

Esta  característica  dos  ateliês  particulares  como  espaços  de  ensino

artístico, sua independência estética e política, foi um importante fator na

renovação  e  variedade  artísticas  testemunhadas  durante  a  Primeira

República.  A  não-observância  da  agenda política  oficial  é  facilmente

entendida,  pois  estando  à  margem  das  instituições  oficiais  há  pouco

incentivo  para  reforçar  a  ideologia  da  República.  Neste  processo  de

165   Isto apenas para citar alguns dos brasileiros de importância para esta tese. A extensa 
comunidade da Academie Julian incluía desde o acadêmico Bouguereau até Matisse e o 
dadaísta Duchamp.

166   Por onde passaram Seelinger e Georgina de Albuquerque, por exemplo.
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distanciamento  da  política,  o  ensino  (e,  mais  ainda,  a  socialização  que

ocorria  nos  ateliês)  centravam  o  foco  em  questões  mais  endógenas  ao

mundo  da  arte,  o  que  conferia  uma  agilidade  em  introduzir  inovações

técnicas e representacionais mais rapidamente. Isto aparenta ser ainda mais

verdadeiro em lugares  mais afastados socialmente e  geograficamente da

influência da Escola de Belas Artes, como o Recife ou, especialmente, São

Paulo.

Assim, não é sem razão que  modernistas como Anita Malfatti e Tarsila

do Amaral, cuja formação artística ocorreu em em grande parte no ambiente

dos  ateliês  particulares  ou  cursos  livres,  tiveram  mais  facilidade  em

incorporar os avanços do expressionismo e do vanguardismo em suas obras.

Não é, com certeza, o único fator, mais é um dos que exerce mais peso, afinal

não é fruto do acaso que os artistas mais imediatamente ligados à Escola de

Belas Artes tenham tido dificuldade em superar a figuratividade (por outro

lado,  estes  últimos  tinham,  talvez  por  isto  mesmo,  maior  facilidade  na

execução de arte oficial do que os partidários do modernismo).

*

Não apenas a formação, mas também a consagração dos artistas passa

a contar, ao lado das instituições acadêmicas, com atores típicos do sistema

moderno, como o mercado suas manifestações concretas na imprensa com

seus críticos e nas exposições privadas. Este tipo de inserção permitiu não

apenas  a  possibilidade  de  produzir  para  um  público  socialmente  mais

próximo dos artistas, mas também a aquisição de novas linguagens. Assim,

por  exemplo,  um  Belmiro  de  Almeida  pôde  experimentar  tantas  técnicas

diferentes em sua arte (figs. 18 e 38, por exemplo).
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O trânsito pela arte oficial se dava pelos salões e exposições gerais nos

quais eram distribuídas premiações em forma de medalhas e os concorridos

prêmios de viagem à Europa, do qual foram recipientes tantos dos nomes

incluídos  nesta  tese.  O  prestígio  das  premiações  naqueles  eventos  era

também  uma  condição  fundamental  para  ocupar  uma  posição  como

professor  da  Escola  tanto  quanto  habilitava  a  receber  encomendas  de

instituições estatais167.

Este sistema foi mantido mais ou menos intacto até a última década da

Primeira  República,  embora  tenha,  aos  poucos,  perdido  espaço  frente  às

exposições  levadas  a  cabo  por  instituições  privadas  ou  por  conjuntos  de

artistas.  Apenas  mais  tarde,  já  durante  a  Era  Vargas,  seria  construído

novamente um sistema de consagração artística envolvendo o Estado, mas

de  forma  mais  indireta,  como  “afinidades  eletivas”  entre  as  diferentes

correntes da política e os partidos estéticos do modernismo. O que é muito

diferente do ensino artístico, que nunca mais testemunhou uma centralização

tão forte como nos tempos da Academia.

Voltando à consagração dos artistas, sempre houve, mesmo nos tempos

do Império,  uma produção de arte que,  apesar de calcada nos princípios

acadêmicos, não era dirigida ao Estado, mas a particulares. Exemplos disto

são os retratos, as ilustrações na imprensa ou a arte funerária, formas de

fazer arte que, além da estética, tinham uma “biografia” muito semelhante à

da arte oficial no sentido em que geralmente se tratavem de encomendas.

Neste  sentido,  o  “mercado”  privado  obedecia  essencialmente  às  mesmas

regras  de  produção  estabelecidas  pelo  mecenato  estatal,  centradas  nos

interesses  de  seus  clientes  mais  do  que  nos  da  própria  comunidade  dos

artistas. Portanto, estas obras eram vistas como uma forma menor de arte e

167   Mais sobre isso Cf. PEREIRA, 2016.
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não implicavam o mesmo prestígio que a arte oficial e eram vistas, entre os

próprios artistas como meramente uma forma de ganhar dinheiro168.

O  que  começa  a  ocorrer  a  partir  de  fins  dos  anos  1910,  como  na

exposição  de  Anita  Malfatti  de  1917,  é  também  um  exemplo  de  arte

produzida  para  um  público  privado  e,  portanto,  representava  um

afastamento do Estado como grande consumidor de arte e distribuidor de

prestígio.  Era,  na  verdade,  um  fenômeno  também  muito  diferente  das

encomendas particulares de antanho. Em vez de retratos que refletissem o

prestígio  de seus  contratantes,  o  que  a  artista  apresentava eram figuras

anônimas  (figs.  23  e  24,  por  exemplo)  que  serviam como suporte  para a

transmissão de um discurso essencialmente estético e de técnica artística.

“Quem”  era  representado  se  tornava  uma  questão  secundária,  o  mais

importante era o “como” da representação. Neste sentido, tratava-se de uma

forma de fazer a arte muito mais próxima da maneira como a prática se

desenvolveu no século XX, isto é, como um discurso dirigido primariamente a

outros artistas.

Tal desenvolvimento, é claro, não poderia ocorrer no âmbito institucional

da Escola de Belas Artes, ainda muito comprometida com a difusão de obras

que ecoassem uma narrativa próxima à ideologia oficial da República. Neste

contexto é que as exposições individuais e coletivas que ocorriam fora do

espaço institucional da Escola se tornaram uma instância fundamental para

a circulação de propostas estéticas alternativas e, portanto, uma forma dos

artistas  adquirirem  prestígio  entre  seus  pares  e  criarem  redes  de

sociabilidade que, aos poucos, fortaleciam a independência da comunidade

dos artistas frente à política ou à economia. O mais célebre exemplo disto foi

o efeito de aglutinação que as críticas sofridas por Anita em 1917 operaram

168   Em carta a Victor Meirelles, Araújo Porto-Alegre, seu mentor e sogro admoestava para 
a necessidade de desenvolver a habilidade em retratos como uma maneira de ganhar a 
vida (in. GALVÃO, 1954).
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em parte da cena artística paulistana. Estes foram movimentos fundamentais

para, posteriormente, a realização da  Semana, ela própria – a despeito de

suas falhas – um evento seminal para o desenvolvimento da arte moderna

brasileira.

Mais do que isso, as exposições que passaram a ocorrer a partir dos

anos  1920  contribuíram também para  a  formação de  sensibilidades  mais

simpáticas à arte moderna entre o público não-estatal. Por exemplo, apenas

no ano de 1929,  dois  antes do Salão de 31, o  Rio de Janeiro teve várias

exposições de grande repercussão, como a Ismael Nery e Tarsila no Palace

Hotel e a de Arte Alemã, organizada por Theodor Heuberger169.

Contudo, a despeito das investidas da lógica moderna de fazer arte,

este era um circuito de consagração que ocorria paralelo ao da arte oficial. O

Estado  e  a  Escola  Nacional  de  Belas  Artes  ainda  contavam com imenso

prestígio no campo da arte por toda a Primeira República e mesmo depois,

durante  a  Era  Vargas.  Mais  ainda:  o  desenvolvimento  posterior  do

modernismo nos anos 1940 foi facilitado em grande parte por suas relações

de afinidades eletivas com o Estado Novo.

*

O  Salão de 31 se apresenta assim como uma espécie de síntese dos

arranjos  institucionais  de  consagração  em  vigor  durante  a  Primeira

República. Teve as características de uma exposição privada moderna, onde

não  era  necessário  observar  critérios  estéticos  ou  políticos  estabelecidos

anteriormente  fora  da  comunidade  artística.  Por  este  motivo  mesmo,

também não houve premiações oficialmente reconhecidas, como medalhas

ou menções honrosas respaldadas pelas instituições oficiais do Estado. Como

se tornou comum na arte do século XX, a própria exposição das obras a um

169   VIEIRA, 1984.
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potencial  mercado  consumidor,  aos  críticos  e  a  outros  artistas  gerava  o

reconhecimento do valor das obras e de seus autores.

 Ao mesmo tempo, foi o apoio institucional da Escola de Belas Artes e o

prestígio que o acompanhava que possibilitou a realização do Salão. Mais do

que  isso,  a  própria  escala  do  evento,  com  a  participação  de  artistas

consagrados e a repercussão alcançada na imprensa são frutos do prestígio

e da expertise que vinham sendo construídos desde os tempos da Academia

Imperial de Belas Artes.

A coexistência destes dois mecanismos de prestígio – o acadêmico e o

do mercado –, às vezes concorrendo, mas algumas vezes colaborando é outro

indicador  dos  tempos  de  inflexão  e  indefinição  da  Primeira  República,

especialmente se comparados à relativa hegemonia do sistema acadêmico

durante o Império e a crescente autonomização do mercado da arte que se

foi construindo a partir a Era Vargas.

*

A  variedade  estilística,  bem  como  a  institucional  coloca  a  Primeira

República,  especialmente  seus  anos  finais,  como  um  tempo  muito  pouco

propício à arte oficial. Esta, por sua natureza, não pode ser pensada como o

fruto da imaginação criadora individual. Ela é, necessariamente, um produto

social, o fruto da ação coletiva de uma comunidade nacional. Sua própria

existência é viabilizada pelo consenso da sociedade em que está inserida:

uma instância socialmente legítima (a Academia, o parlamento, o mercado)

deve,  em  algum  momento  decidir  pela  elaboração  e  pelos  termos  de

elaboração das obras segundo os princípios do contrato social que legitima

aquela mesma instância decisória170.

170   Esta ideia, de perguntar por que a obra existe e por que ela foi feita da maneira como o
foi, é a base da análise de obras de arte conforme proposta do BAXADALL, 2006.
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Ora, em um contexto em que os próprios valores básicos da sociedade

estão passando por uma crise de legitimação, estas são perguntas muito

difíceis  de  serem  respondidas  e,  portanto,  a  arte  oficial  estará  sujeita  a

consequências muito peculiares. O perspicaz leitor deve ter notado que as

obras  citadas  a  partir  de  1922  são,  em  sua  maioria,  parte  de  coleções

privadas, ou foram reconhecidas tardiamente como representantes da arte

brasileira e incorporadas às coleções públicas mais prestigiosas (como é o

caso da Primeira Missa de Portinari – fig. 2 – que levou cerca de 50 anos para

deixar seu lugar original no Banco Boa Vista e chegar ao Museu Nacional de

Belas Artes).

Na verdade, o que é hoje visto como a produção mais relevante da arte

brasileira  para  a  identidade nacional  a  partir  de  meados  de  1920,  foram

raramente  obras  feitas  sob  a  chancela  estatal,  encomendadas  com  a

intenção  explícita  de  contribuir  para  a  narrativa  oficial.  Eram  obras  de

pequeno porte que exploravam novas técnicas artísticas e novos discursos

sobre  o  Brasil,  características  típicas  do  que  se  espera  da  arte  moderna

dirigida ao público privado e à crítica, o que levou à época a não terem o seu

potencial  em  contribuir  para  a  identidade  nacional  imediatamente

identificado.  O  reconhecimento  do modernismo e,  consequentemente,  sua

incorporação ao acervo do imaginário imagético nacional somente ocorreu

de forma retroativa, com uma espécie atualização das afinidades eletivas

entre  Estado  Novo  e  intelectuais  modernistas como  não  se  via  desde  os

tempos do tão criticado paradigma imperial-acadêmico.

Ocorre  que  os  movimentos  paralelos  de  perda  de  prestígio  das

instituições estatais de reconhecimento da arte e da emergência de novos

atores  ligados  ao  mercado  de  arte  acabaram  por  minar  a  capacidade

analítica de aplicação do conceito de arte oficial àqueles tempos. A entropia

iniciada  por  modernos  versus  positivistas em  1888  foi  aos  poucos  se
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acomodando  e  operando  mudanças  formais  e  temáticas  na  tradição

representacional,  como  o  divisionismo,  o  realismo  e  o  simbolismo.  Esta

mudança  acabou  sendo  incorporada  pela  produção  de  arte  patrocinada

pelos  governos  durante  a  Primeira  República,  que  pode  ser  aferida  pela

diversidade da arte oficial que alcançou seu auge no início da década de

1920, como nas obras feitas para a Exposição do centenário.

Claro  que,  comparado  com  os  desenvolvimentos  posteriores,  o  teor

revolucionário  daquelas  obras  pode  parecer  tímido,  mas  a  exposição  de

obras como a de Georgina de Albuquerque ou de Hélios Seelinger (figs, 11 e

16)  no  contexto  da  estética  neoclássica  dos  salões  seria  muito  difícil  de

conceber.  Mais  ainda serem consideradas para premiação.  Em todo caso,

esta maior tolerância com a sintaxe e com narrativa das obras, típicas dos

períodos de mudança, criaram algumas das condições fundamentais para a

emergência da arte moderna no Brasil.

É possível especular que a continuidade destas condições que vinham se

consolidando  desde  o  fim  do  império  teria  eventualmente  conduzido  à

renovação  da  arte  e  da  identidade  brasileira  em  moldes  modernos.  Mas

naquele mesmo período ocorreram transformações em escala local e global

que amplificaram e desencadearam de maneira inexorável a necessidade de

repensar não apenas o lugar do Brasil na civilização ocidental, mas o próprio

conceito de civilização.

**
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 6.2 . O fim de uma Époque

A  importância  da  Primeira  Guerra  Mundial  para  esta  tese  não  se

restringe ao conceito de terra de ninguém, a que se tem recorrido de maneira

tão assídua até o momento. O conflito foi realmente um marco histórico que

mudou radicalmente a maneira como o Brasil e o mundo se pensavam. Os

anos anteriores a 1914 são lembrados como de estabilidade e otimismo171,

enquanto os posteriores são vistos como de crise. Não é surpresa, portanto, a

referência àquele período como a Belle Époque, como o auge do poder e do

prestígio da civilização ocidental nos moldes que vinham sendo construídos

desde o século XIX. Não é sem motivo que o Brasil  (e o resto do mundo)

recorria à Europa, particularmente à França, quando em busca de modelos

de organização nacional.

Parecia que o capitalismo, o liberalismo, o cientificismo e o concerto

europeu eram o “fim da história” e deveriam ser expandidos e copiados a

todos  os  cantos  do  mundo.  Estes  elementos  reforçavam  a  percepção  de

superioridade da civilização europeia, que escondia seus custos sob a euforia

civilizatória  do  período.  Pois  a  Belle  Époque foi  também  o  tempo  do

neocolonialismo,  da  eugenia,  do  acirramento  da  luta  de  classes  e  do

nacionalismo que formaram as condições para a falência daquele padrão

civilizatório, uma situação que se tornou tragicamente clara com a eclosão

da Guerra. Seu significado não pode ser subestimado na percepção mental

do  fim  de  uma  era  histórica.  Parecia  que  tudo  o  que  contribuiu  para  o

otimismo do período agora se voltava para destruir a civilização mesma que

os havia criado. Era cada vez mais óbvio entre os meios intelectuais que uma

nova maneira de pensar a sociedade se tornou necessária e urgente.

171   Dyer, 2011:16 e CLARK, 2014 veem este otimismo como uma das causas da Guerra.
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A  arte,  evidentemente,  fez  parte  desta  busca  por  novos  padrões

civilizacionais  como  registro  e  como  locus de  disputa  ideológica.  Neste

sentido,  houve  um forte  movimento  de  repensar  a  prática  artística  como

negação  de  toda  a  arte  anterior:  onde  havia  pedagogia,  agora  havia

admoestação;  no  lugar  da  figuratividade,  deformações  e  abstrações;  ao

invés do racionalismo intelectualizado, os sonhos e o surreal; em contraste

com os autos valores da civilização, primitivismo. E principalmente, se antes

havia  um  modelo  exemplar  da  cultura  “geral”  centrada  na  civilização

europeia, agora se buscava em toda parte do globo formas alternativas de

pensar a arte e a sociedade.

É deste clima geral que resultaram as novas maneiras de fazer arte que

marcaram  o  século  XX.  As  mais  influentes,  como  se  sabe,  foram  as

vanguardas europeias, como o cubismo francês e o futurismo italiano, que

inspiraram bastante a obra de Tarsila do Amaral, por exemplo. Para além da

Europa,  as  novas  expressões  tinham  características  específicas  de  seus

contextos  culturais.  As  vanguardas  russas,  por  exemplo,  preocupavam-se

com  as  consequências  da  Revolução  de  1917,  enquanto  os  modernismos

latino-americanos  tematizavam  a  tensão  entre  a  identidade  local  e  sua

inserção internacional.

É assim que, no caso dos modernismos brasileiros, tivemos as temáticas

consagradas pela tradição, como a natureza, a civilização e, principalmente,

o outro, recuperadas pelas novas agendas políticas que ganharam força no

pós-guerra.  As  velhas  questões  estavam  agora  em  um  contexto  que,  ao

mesmo  tempo  que  as  informava,  exigia  respostas  em  dois  níveis:

globalmente era necessário responder às crises que emergiram com o fim da

Belle  Époque;  mas  também  localmente  era  necessário  pensar  a  crise

identitária  específica  do  Brasil,  ensejada  desde  fim  da  escravidão  e  do
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Império, e, consequentemente, de suas tradicionais formas de legitimação

institucional.

*

A  diminuição  do  prestígio  das  instituições  estatais  centrais,

especialmente  a  Escola  de  Belas  Artes,  está  diretamente  relacionada  ao

afrouxamento dos critérios de ensino e reconhecimento da arte como visto

anteriormente.  Assim,  já  desde  o  final  do  século  XIX,  se  observa  uma

descentralização e consequente multiplicação das narrativas da arte oficial,

manifesta,  por  exemplo,  no  maior  protagonismo  dos  governos  estaduais

frente  ao  governo  central  e  nas  relações  que  as  instituições  artísticas

mantinham com outras esferas de vida social, como a economia e a política.

O federalismo acentuado da Primeira República deu a cada estado da

federação uma maior autonomia para gerir suas questões particulares de

identidade, permitindo que cada um criasse sua própria história e mitologia

oficiais  mais  ou  menos  independente  da  narrativa  nacional.  O  Amazonas

libertando  seus  escravos  (fig.  3),  São  Paulo  criando  o  Brasil  com  seus

bandeirantes  (figs.  5  e  6)  e  o  Rio  de  Janeiro  como  centro  da  sociedade

urbana  (fig.  53)  são  exemplos  disto.  Na  verdade,  exceto  pelas  obras  da

Exposição do centenário, todas as grandes encomendas oficiais republicanas

anteriores a 1922 citadas nesta tese foram feitas pelos governos estaduais,

em um contraste imenso com o que ocorria durante o Império, quando a

Corte não encontrava rivais, uma situação que contribuiu para a longevidade

dos  temas  da  arte  imperial-acadêmica,  na  medida  em  que  permitiu  à

Monarquia produzir um discurso de unidade nacional mais efetivo e estável

do que o que se observou no início da República.
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É  claro  que  a  força  desta  estabilidade  da  identidade  herdada  do

Império  ainda  exerceu  uma  certa  inércia  nas  primeiras  décadas  da

República. Mas precisamos sempre lembrar que as identidades nacionais não

existem  independente  de  seus  contextos  histórico-sociais.  As  que  têm

sucesso o fazem em um ambiente de legitimação mútua entre as diferentes

esferas de vida social, em afinidades eletivas com a economia, a política, a

cultura,  et  cetera.  Ora,  a  Primeira  República  foi  um  período  de  rápida

degradação  de  todas  as  instituições  que  circundavam  o  sentimento  de

pertença e coesão construído pelo Império. O fim da economia escravocrata

e da própria monarquia significaram a necessidade de mudanças também na

concepção de nacionalidade brasileira. Sem um cenário institucional coeso,

não estava muito claro, por exemplo, como a questão dos agora ex-escravos

ou a da memória da escravidão de uma maneira geral deveriam ser tratados.

*

Em outras  palavras,  a  identidade  brasileira  vivia  uma  forte  crise  de

paradigmas que criou excelentes condições para que as influências externas

se tornassem uma inestimável fonte de padrões onde se inspirar e buscar

uma atualização para arte e a identidade nacionais. Mais do que previsível, o

recurso  aos  padrões  dos  países  centrais  foi  quase  irresistível,  já  que,

temporalmente,  a  crise  identitária  e  institucional  brasileira  ocorreu

concomitantemente à  Belle Époque. Isto, por algum tempo, deu uma certa

sobrevida à identidade e à estética imperiais. Mas era uma legitimidade de

vigência limitada e sob constante assédio das necessidades de mudança.

Especificamente para a arte, por exemplo, esta também é a época de uma

“explosão” nas possibilidades estéticas que se seguiram ao impressionismo,

que  marcam  o  início  da  “revolução  permanente”  que  caracteriza  a  arte
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moderna172. Apesar disto, eram, pelo menos, mudanças que pareciam ter um

curso  claramente  estabelecido,  que  deixaria  de  lado  o  arcaísmo  da

sociedade escravocrata ruma à modernidade.

Esta  influência  não se  restringiu  à  arte,  mas se  estendeu também à

cultura e à intelectualidade de uma forma mais geral. Marcou até mesmo o

cotidiano  e  os  costumes  da  época.  Ela  foi  particularmente  visível  nas

reformas urbanas e sanitárias como a de Pereira Passos no Rio de Janeiro.

Além da capital, movimentos reformistas que tinham a Paris de Haussmann

como modelo foram implementados de norte a sul do Brasil, de Porto Alegre

e Curitiba a Belém e Fortaleza173.

*

A ideia de pensar a Europa como guia para a modernização do Brasil

foi, ao menos parcialmente, mais uma das vítimas da Guerra de 1914174.  A

partir dali se tornou clara a insustentabilidade do modelo civilizacional que

vinha  sendo  construído  desde  o  século  XIX  e  que  tanto  serviu  para

pensarmos  a  nós  mesmos.  Durante  este  período,  várias  certezas  se

desmancharam no ar enquanto outras surgiram para tomar seu lugar. 

A própria noção de “história”,  fundamental  à  primazia da civilização

europeia, mudou neste curto espaço de tempo, com grandes consequências

para a arte brasileira. Os dois exemplos mais claros disto estão na noção de

“progresso” linear da história e na substituição da biologia pela cultura como

principal explicação do “caráter” do povo brasileiro.

172   ARGAN, 1992. O termo “revolução permanente” foi cunhado por Gombrich (1999) para 
descrever o período.

173   SIMÕES Jr., 2007, GONDIM, 2001.
174   Por exemplo, AMARAL, 1998 mostra como a Guerra criou parte das condições 

necessárias para a realização da Semana de 22.
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No primeiro destes casos, a própria noção de uma história linear passou

a ser vista com cada vez mais desconfiança. Afinal de contas, foi a grande fé

no  “progresso”,  especialmente  baseado na  ciência,  que  tornou  possível  a

grande tragédia de 1914 a 1918, tanto na criação de armas tremendamente

eficientes como no reforço da ideia de superioridade da Europa em relação

ao resto do mundo, fonte do neocolonialismo, uma das principais causas da

Guerra.

A  mudança  não  era  mais  vista  como  uma  mudança
automática para o melhor. O futuro, resumidamente, se tornou objeto
de preocupação que requereu novas medidas de precaução,175 

pois as atrocidades e as tragédias não ocorreram a despeito do avanço

civilizatório, mas sim por causa dele. Esta espécie de mal-estar em relação à

história continuou – na verdade aprofundou-se – nas décadas seguintes176.

Assim uma ideologia  à  qual  o  conceito  de “progresso”  era tão caro,

como  o  positivismo,  teve  uma  de  suas  principais  bases  de  sustentação

solapada.  Conforme  a  década  de  1920  avançava  e  as  consequências

espirituais  da Guerra se tornavam mais claras,  foi  ficando cada vez mais

difícil  aos  positivistas manterem  seu  otimismo  em  relação  ao  futuro.  Ao

mesmo tempo, tanto o futuro como o otimismo se tornaram categorias cada

vez menos associadas às correntes modernas de pensamento. Quanto aos

positivista, apesar de toda a sua coerência interna (traduzida na capacidade

de mobilização da tradição) e externa (pela busca de espaços de prestígio

institucional e atuação direta na política), tinham seu processo muito ligado

à proposta civilizatória da Belle Èpoque. O preço pago por esta incapacidade

175   ASSMAN in. LORENZ, 2013:41.
176   BAUMAN, 1998.
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de adaptação às mudanças da história em uma grande escala foi a perda

relativamente súbita de seu prestígio na arte brasileira.

A  segunda  grande  mudança  que  o  fim  da  Belle  Époque trouxe  ao

desenvolvimento da arte brasileira e para o pensamento social de uma forma

geral foi a substituição de categorias biológicas em favor de econômicas e

sociais para a explicação do “caráter” de um povo177. Isto pode ser entendido

no  contexto  do  falseamento  das  teorias  eugênicas  e  do  cientificismo

centrado nas ciências naturais (como, mais uma vez, era comum entre os

positivistas).  Em  uma  sociedade  como  a  brasileira,  que  sempre  teve  sua

identidade influenciada pela convivência dos diferentes, o enfraquecimento

do poder explicativo do conceito de “raça” em favor do de “cultura” gerou

grandes consequências.

No campo intelectual  de uma maneira geral  é quando começa a ser

gestada  a  hegemonia  dos  argumentos  culturalistas  e  da  ideia  de

miscigenação, cuja expressão mais famosa está em Casa-grande e senzala,

de  Gilbesrto  Freyre.  Mas  é  este  movimento  também  que  cria  as

possibilidades para a mudança na representação racial do  outro: os índios

tornam-se cada vez mais raros em favor de uma maior presença de negros e,

mais ainda, de pardos. Ainda assim, mantêm-se uma divisão clara entre o

mundo dos  desterrados e o dos  outros, como era comum na arte brasileira

até então. Paradoxalmente, talvez pela própria desconfiança em relação à

história, típica do futurismo, também é dada continuidade à negação pela

invisibilidade da escravidão. Por mais que se traga a raça e a miscigenação

para o debate, há pouca ou nenhuma referência ao aspecto institucional de

maior consequência para a formação do país.

*

177   Este é um fenômeno que pode ser observado não apenas no Brasil, mas em todo o 
ocidente. Especificamente para a América Latina, ver RAMA, 2015:144.
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Com o benefício do conhecimento da história do Brasil no século XX é

fácil perder de vista o aspecto de experimentação e disputa que marcou os

anos finais da Primeira República e atribuir a posteriori uma capacidade dos

modernistas  de  perceber  o  rumo  em  que  a  identidade  brasileira  estava

tomando no novo século. Com isso perdemos também a percepção de que a

nova maneira de entender o Brasil foi construída a partir de propostas muito

diferentes entre si e que o novo padrão foi o fruto de intensas disputas.

Não ajuda  o  fato  de  que,  provavelmente,  o  caráter  contencioso  das

diferentes correntes de modernismo não fosse muito clara nem para seus

próprios  defensores.  Durante  os  anos  1920,  por  exemplo,  era  comum  a

narrativa  de  luta  contra  um “inimigo  comum”,  na  arte  dita  “tradicional”,

“romântica”  ou  “acadêmica”178.  Com  o  enfraquecimento  das  instituições

tradicionais e a emergência do sistema de arte moderna, a percepção de

unidade foi  se tornando cada vez mais frágil.  Quando do  Salão de 31,  as

diferentes correntes enfrentaram fortunas críticas diversas que evidenciavam

suas diferenças estéticas e políticas. No cerne da diversidade de propostas e

seus destinos está a maneira como a tradição foi ressignificada.

Uma boa maneira de exemplificar isto é mostrando como diferem os

caminhos percorridos pelas carreiras de Anita Malfatti  e  Vicente do Rêgo

Monteiro.  A  princípio,  ambos  os  artistas  apresentam  trajetórias  muito

semelhantes. Os períodos mais célebres de suas obras está por volta de 1920:

Anita  com a  exposição  de  1917,  que  ficou  conhecida  como  “Paranoia  ou

mistificação” por  conta da crítica  demolidora a  ela  dirigida por  Monteiro

Lobato; Rêgo Monteiro se tornou mais amplamente conhecido a partir da

178   Que, na verdade, não correspondia a nenhuma destas qualificações, mas era o 
resultado das mudanças que vinham sendo introduzidas por modernos e positivistas 
desde as décadas anteriores. A percepção da arte acadêmica como um inimigo comum a
ser superado é corroborada por VIEIRA (1984), que apresenta uma série de entrevistas e 
artigos da imprensa e AMARAL (1998) que compilou as conferências e comentários sobre 
a Semana de 22.
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própria Semana de 22. Nestes eventos, os dois artistas apresentam grandes

inovações estéticas em relação à cena artística contemporânea: Anita com a

introdução  dos  desenvolvimentos  do  expressionismo;  Monteiro  com  suas

figuras  inspiradas  na  cerâmica  marajoara  (fig.  21).  A  importância  deste

momento na produção artística de ambos os pintores está em suas diferentes

propostas de responder ao esgotamento das ideologias políticas e estéticas

da Belle Èpoque em crise.

Depois  disto,  ao  longo  dos  anos  1920,  ambos  os  pintores  foram

perdendo relevância na arte brasileira, embora por razões muito diferentes.

Anita Malfatti  nunca parou de produzir,  mas suas obras perderam o vigor

inovativo do final dos anos 1910, tornando-se cada vez mais convencionais e

figurativas.  Se  isto  ocorreu  pelo  esgotamento  criativo  da  artista  ou  pela

necessidade de adequação ao mercado de arte é uma questão ainda em

aberto179. Ainda assim, a pintora nunca chegou a ser completamente privada

de  seu  prestígio  entre  os  pares,  a  ponto  de  ter  feito  parte  da  comissão

organizadora  do  Salão  de  31 e  ser  considerada,  até  hoje,  uma  das

fundadoras da arte moderna brasileira.

Rêgo Monteiro, por outro lado, abandonou parcialmente a carreira de

pintor e se mudou para Paris onde perseguiu uma série de outros interesses,

como a  gravura,  a  poesia  e  o  automobilismo.  Depois  de  circular  entre  o

Recife e Paris  e  assumir  diferentes funções como professor de desenho e

diretor da Imprensa Oficial, foi apenas a partir de 1942 que ele voltou a ter

uma  produção  pictórica  mais  consistente,  mas  com  telas  “muito  menos

ousadas  do  que  as  abstrações,  as  estilizações  e  o  decorativismo  de

inspiração marajoara elaborados na década de 1920”180. Nunca mais, apesar

179   CHIARELLI, 2008.
180   DIMITROV, 2015.
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de diferentes tentativas de inserção, o artista conseguiu criar uma obra tão

impactante e inovadora como aquela dos anos 1920.

É possível buscar as razões para a diferença nos destinos de Malfatti e

Monteiro em fatores não ligados diretamente às suas respectivas produções.

Por  exemplo,  não  se  pode  ignorar  que  a  primeira  permaneceu  tanto

geográfica  como  social,  ideológica  e  profissionalmente  no  centro  da

inovação  artística  brasileira.  Rêgo  Monteiro,  em contraste,  passou  a  vida

inteira  sem conseguir  –  ou  se  importar  com – a estabilidade em nenhum

destes  aspectos.  Contudo,  a  comparação  das  diferenças  estéticas  e

temáticas  entre  os  quadros  dos  dois  artistas  contribui  para  a  melhor

compreensão os seus trajetos no campo artístico e político.

Mais  especificamente,  as  diferentes  respostas  que  deram  à  crise  de

identidade do final  da Primeira República apontam para diferentes ideias

artísticas e políticas que passam pela ressignificam do  outro.  Anita Malfatti

buscou uma atualização aos padrões modernos do expressionismo. Em sua

obra encontramos a mesma intenção de universalismo desterritorializado da

arte oficial dos anos 1910 e 1920, embora em um estilo bastante diferente. O

que encontramos são tipos urbanos e cosmopolitas em suas vidas modernas.

O  outro,  mais  explicitamente  brasileiro,  encontra-se  apartado  em  telas

específicas como Tropical (fig. 25) ou  Torrando café  (fig. 36), seguindo uma

fórmula  semelhante  à  de  Almeida  Júnior  antes  ou,  posteriormente,  à  de

Tarsila do Amaral. É verdade que Malfatti não estava fazendo, a princípio,

arte  oficial,  direcionada  pela  ideologia  política  dominante.  Sua  produção

dirigia-se mais a um mercado privado de arte que começava a se formar no

Brasil, mas sua proposta encaixa-se em um contexto artístico que a permitiu

ser reconhecida em um primeiro momento, pelo menos por outros artistas e

críticos  de arte.  Neste  sentido,  parece ter  sido  percebida como uma boa
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forma de atualizar  a  narrativa predominante na arte  brasileira  de então,

mudando principalmente a forma como ela era apresentada.

Se Anita Malfatti buscava nos desenvolvimentos mais recentes o futuro

da arte brasileira, Rêgo Monteiro, por outro lado, parecia virar seu olhar para

o passado, buscando uma espécie de mito de origem ancestral brasileiro. O

outro é  elemento  central  de  sua  obra  como  tema  e  como  forma.  Neste

sentido, pelo menos em um nível sintático, há uma tentativa de incorporar a

linguagem – e consequentemente o olhar – do outro, não apenas falar sobre

ele.

De um ponto de vista narrativo a obra de Monteiro estava mais bem

localizada na  tradição,  pois  oferecia uma nova abordagem sobre a velha

busca romântica da origem ancestral do brasileiro. Tratava-se, assim, de um

discurso de retorno a uma concepção da identidade nacional que recorria a

conhecidas temáticas constantemente visitadas desde os séculos anteriores:

o  outro, a natureza, o exótico. Além disso, pelo assunto e pela forma, eram

obras  cuja  leitura  era  mais  facilmente  reconhecível  fora  dos  círculos

artísticos, ao contrário da de Malfatti, mais dirigida aos próprios artistas e

onde o tema é quase acidental, menos importante do que a técnica. Isto não

implica dizer que Rêgo Monteiro estivesse fazendo arte oficial, ou mesmo que

seguisse os  moldes mais  tradicionais. Ambos os  artistas  propuseram uma

forte ruptura com a arte brasileira estabelecida antes de 1920.

A  diferença  principal  entre  as  obras  dos  dois  pintores  no  início  da

década  de  1920  está,  por  assim  dizer,  nas  intenções  das  respectivas

propostas de ruptura. Em Anita Malfatti encontramos uma atualização, uma

proposta de inserção da arte brasileira no contexto dos desenvolvimentos

recentes da arte ocidental.  É,  portanto,  uma arte mais desterritorializada.
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Monteiro, por outro lado, parece ter uma preocupação maior em desenvolver

uma linguagem artística específica para o Brasil.

O fato de Anita ter sido mais bem aceita e, posteriormente, saudada

como a grande renovadora da arte nacional, deve-se, entre outros fatores, a

ter uma produção artística mais voltada para uma comunidade artística e

intelectual que, assim como os modernos e os positivistas, ansiavam por uma

renovação formal da arte brasileira. Foi ao redor dela, da defesa da inovação

estética que se começou a articular o movimento modernista que organizou

a  Semana  de  22 e,  depois,  o  Salão  de  31.  Claro  que  esta  narrativa  foi

construída  posteriormente  e  foi  possível  pela  relativa  autonomia  que  a

comunidade artística estava ganhando da esfera política. Mas também pela

coincidência  de  princípios  ideológicos  com  o  regime  instalado  após  a

revolução de 30.  Especialmente a  negação do passado e  necessidade de

superação do Brasil “tradicional”.

A valorização da obra de Anita em seu período mais revolucionário foi

realizada pelo grupo centrado em torno de Tarsila do Amaral e Oswald de

Andrade nos anos 1930, a Antropofagia. Como é bem conhecido, tratou-se de

um  complexo  movimento  que  buscava  renovar  os  fundamentos  do

pensamento social brasileiro essencialmente abandonando a dicotomia entre

o genuinamente brasileiro e o pensamento e a arte “importados”. A ênfase

passou, então, a cair sobre a lógica de uma miscigenação cultural, onde as

influências externas depois de devidamente “deglutidas” eram incorporadas

à identidade e à arte brasileira.

*

Vicente do Rêgo Monteiro ocupou, neste mesmo contexto, uma posição

muito  diferente  daquela  de  Anita  Malfatti,  por  um  conjunto  de  múltiplos
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fatores.  Primeiramente há o  seu  distanciamento,  já  citado,  do  país  e  das

próprias  artes  plásticas,  quando  morou  na  França  e  se  dedicou  mais  à

literatura e ao esporte;  Depois,  há a sua filiação ao Integralismo. Em um

primeiro momento, isto lhe permitiu o acesso a cargos no Liceu de Arte do

Recife ou na Imprensa Oficial  de Pernambuco, mas,  com a derrocada do

movimento, que coincidiu com a volta de Monteiro às telas, o pintor passou a

ser identificado com uma facção do modernismo que perdeu muito prestígio

e legitimidade frente ao avanço da Antropofagia como principal corrente de

renovação da arte brasileira.

Por fim, a linguagem utilizada por Rêgo Monteiro, as suas obras em si,

revelam uma proposta de arte brasileira menos adaptada às expectativas do

mercado ou da  intelligentsia nacionais.  Pela  foma como são recuperados

temas do passado indianista e estéticas que remetiam a regiões marginais,

como  a  Ilha  de  Marajó  ou  o  Sertão,  o  artista  propõe  uma  arte

essencialmente  brasileira,  mas  que  se  distanciava  muito  do  tipo  de

renovação mais centrada nos desenvolvimentos da arte pós-impressionista

europeia.

Figura 75: Vicente do Rêgo
Monteiro: Atirados de Arco,
1925. Recife, PE: Museu de

Arte Moderna Aluísio
Magalhães. 65 x 81 cm.
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A diferença de sensibilidades e expectativas pode ser percebida pela

discrepância entre a representação dos indígenas naquelas obras (100) e a

ressignificação que estava sendo dada pela Antropofagia. Em Rêgo Monteiro

encontramos  uma  certa  reminiscência  do  indianismo  imperial,  com  os

aspectos  mais  heroicos  e  mitológicos  ressaltados.  Em verdade,  estética  à

parte, estariam bem à vontade em companhia dos “nobres ancestrais” como

Marabá, Aimberê, ou os expectadores da Primeira missa. Não há sugestão do

perigo representado pelos canibais de Hans Staden e nem contato com o

colonizador. São indígenas em um estado “puro”, como bons selvagens.

Neste  sentido,  a  obra  de  Monteiro  aproxima-se  da  recuperação

conservadora  e  idealizada  dos  povos  originários  americanos  que  se

apresenta no Manifesto Verde Amarelo181.  Como a principal  contraponto à

Antropofagia  no  âmbito  do  modernismo,  o  chamado Movimento  da  Anta

(outra  designação  do  Verde  Amarelismo),  advogava  uma  identidade

brasileira mais  “genuína”,  no sentido que se  desenvolvesse mais livre  das

influências estrangeiras. Isto não implicava uma recuperação automática da

temática indianista de antanho, mas em sua atualização às novas linguagens

tendo em vista, mais uma vez, a superação modernista do passado.

Esta  proposta  de  recuperação  de  um  tipo  genuinamente  brasileiro

empreendida  pelo  Verde  Amarelismo  redundou  em  um  nativismo  e  um

nacionalismo mais ferrenho que calhou muito bem ao Integralismo, com o

qual,  inclusive,  partilhava  muitos  membros,  como  Plínio  Salgado,  que

participou da liderança dos dois movimentos. Embora não tenha havido uma

adesão  explícita  de  Rêgo  Monteiro  ao  Movimento  da  Anta182,  pelas
181   Ver Manifesto Nhenguaçu Verde Amarelo, ou da Escola da Anta. Por Menotti del Picchia 

et all. in. TELES, 2009.
182   No período mais crítico para a fundação do movimento, a segunda metade dos anos 

1920, o pintor estava, inclusive, fora do Brasil.
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características de sua obra e pela filiação ao Integralismo, não é um grande

exagero pensar suas afinidades muito mais próximas aos Verde Amarelos do

que aos Antropofagistas.

*

De  uma  certa  maneira,  a  disputa  entre  Verde-amarelismo  e

Antropofagia espelha aquela entre modernos e positivistas, embora de uma

maneira  muito  sutil  e  sobre  a  qual  talvez  ainda  não  haja  ainda  o

distanciamento  histórico  necessário  para  realmente  compreender,  dada a

narrativa  de  triunfo  do  modernismo  monolítico  que  ainda  domina  nossa

maneira  de  pensar-nos  a  nós  mesmos183.  Mas  podemos  apontar  quatro

pontos  da  comparação  entre  os  dois  conflitos  que  apontam  para

continuidades na arte do início e do final da Primeira República, apesar de

toda sua entropia e instabilidade.

O primeiro, e mais importante para o tema desta tese é a permanência

do outro como o grande tópico em torno do qual as questões de identidade

nacional se manifestam na arte. Melhor dizendo, a relação do  outro com o

desterrado. Nos dois  casos,  a tensão desta relação pode ser interpretada

pela necessidade de realizar duas distinções. Uma, relacionada à realidade e

à história, é uma distinção externa, do Brasil em relação ao mundo, feita pela

incorporação do outro à identidade nacional; a outra distinção, mais ligada

ao dever-ser e ao futuro, é uma interna, ou seja, serve para diferenciar os

desterrados e o outro, por razões de participação no controle da nação.

183   Como um pequeno aparte pessoal, tenho a impressão que apenas recentemente, nas 
últimas décadas, após a redemocratização, começamos realmente a incorporar o outro e 
discutir mais seriamente as consequências da nossa história de discriminação em nossa 
identidade. Ainda assim de maneira muito tímida. Este é um tema que ultrapassa em 
muito o escopo desta tese, mas não posso deixar de sugerir que as relações de afinidade 
entre modernismo e os regimes mais autoritários do século XX – o Estado Novo e o 
Regime Militar – parecem ter escamoteado os aspectos mais sinistros de nossa história 
em favor do futuro e do progresso, pois isto afeta diretamente a identidade que vem 
sendo construída desde a Primeira República.
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O  segundo  ponto  de  continuidade  é  a  relação  inextrincável  que  os

conflitos  na  esfera  da  arte  têm  com  a  política,  especialmente  em  suas

resoluções.  Tanto em 1888 como na década de 1930, foi  o  Estado,  ou ao

menos em seu âmbito, que as disputas foram resolvidas e novos consensos

para a legitimação da arte foram formados. Isto tem como consequência a

redução da complexidade das disputas em suas narrativas a uma questão

meramente  administrativa ou  de puro  arbítrio  do campo político  sobre  a

produção artística, o que nos leva ao terceiro ponto.

De  uma  perspectiva  metodológica, como  ocorreu  na  descrição  de

modernos  e  positivistas,  a  disputa  de  narrativa  entre  os  diferentes

modernismos  se  torna  mais  clara  com  o  recurso  às  imagens  então

produzidas. Isto por dois motivos: em primeiro lugar, nem todo discurso  é

descrito verbalmente,  existem determinadas posições estéticas,  políticas e

relacionadas  à  identidade,  que  são  melhor  descritas  por  imagens.  Isto  é

ainda mais verdade e óbvio nos casos aqui estudados, pois os pintores são,

por definição, formados para expressar-se por imagens. Em segundo lugar,

as obras não são apenas registro, mas meios onde propostas de organização

da cultura e da política nacionais são expressos e disputam hegemonia.

Por fim, é possível argumentar que a diferença mais explícita entre as

duas disputas é o contexto histórico em que ocorrem. Contudo, são períodos

estruturalmente semelhantes, no sentido que são desestruturados. Tanto o

final do Império como o início da Era Vargas são pontos de inflexão histórica

suficientemente forte para ser percebida, inclusive por seus contemporâneos.

Por isto mesmo, pelas condições de incerteza mais acentuadas, são épocas

que favorecem a emergência de diferentes propostas e disputas explícitas

em todas as áreas da vida social.

***
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Parte três: As conclusões possíveis

 Capítulo 7: Mudanças e permanências: reflexões finais

Ao chegar aqui, o leitor deve ter a nítida impressão de que este trabalho

apresenta um sério caso de dupla personalidade.  Ou, pelo menos de uma

dualidade intrínseca. Trata de arte e de identidade; do outro e do desterrado;

tem como uma de suas categorias basais a ideia de autoria, mas foge de um

conceito tradicional de autor; tem nas imagens sua principal fonte primária,

mas  se  expressa  por  palavras;  e,  desde  seu  título,  lida  com  categorias

antagônicas  fundamentais:  as  mudanças  e  as  permanências.  Pela

quantidade de paradoxos, pode-se quase dizer que é um trabalho “barroco”

(mesmo que trate de tudo o que não é o barroco).

As conclusões não poderiam ser diferentes.

Da história que ficou para trás é possível extrair duas conclusões: uma

sobre  a  natureza  das  mudanças  e  outra  sobre  as  razões  para  as

permanências  na  identidade  nacional  brasileira.  Em  ambos  os  casos  é

possível  ver  como a  tradição artística,  as  agendas políticas e  o  contexto
histórico são fatores fundamentais da argumentação. São estas ferramentas

metodológicas que permitem perceber certos aspectos tanto das mudanças

como das permanências que não são tão óbvios à primeira vista. Pois ambas

são  “embaçadas”  pela  sua  própria  complexidade  e  pela  hegemonia  da
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narrativa revolucionária heroica das ideias modernistas depois da  Semana
de 22 e do Salão de 31, especialmente nos círculos extra-acadêmicos184.

Dito de outra maneira, a conclusão geral do conjunto deste trabalho é a

obviedade de que a modernização pela qual passou arte e da identidade

brasileira  durante  a  Primeira  República  é  muito  mais  complicada do  que

inicialmente  se  imagina.  As  duas  seções  abaixo  apresentam  uma

contribuição  para  a  complexificação  da  questão  e,  paralela  e

paradoxalmente, ampliar sua compreensão. A primeira apresenta uma chave

de interpretação para as mudanças estudadas; a segunda mostra como as

permanências tornaram possível a emergência de uma imagem do outro que

teve consequências tanto para a arte como para a identidade brasileiras.

**

184   É o que se encontra, por exemplo em obras de divulgação histórica e artística. Ver 
ABRIL, 1979 e GONÇALVES, 2012 a este respeito. Textos mais acadêmicos, como AMARAL
e PEREIRA tendem a ser mais cautelosos, mas reconhecem ao menos a existência da 
narrativa da revolução heroica modernista.
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 7.1 . O que muda: a revolução e o processo

Começando pela mudança. As que nos interessam primariamente são

aquelas que têm um impacto profundo nas estruturas sociais da nação, mais

precisamente, sua arte e sua identidade. Assim, um caso como o de Belmiro

de Almeida com seu acentuado experimentalismo, ou as inovações técnicas

que por este tempo são observadas nas ilustrações da literatura de cordel

com a introdução da fotografia,  apesar  de  temas interessantíssimos,  não

causaram grandes impactos na maneira como a arte brasileira era pensada.

No âmbito desta tese, o principal alvo das transformações são as estruturas

mentais a partir das quais são pensados o conceito de “Brasil” e a sua arte.

Ou seja, mudanças na tradição artística.

Isto  posto,  as  rupturas  na  identidade  e  na  arte  nacionais,  como as

descritas nesta tese, podem ser agrupadas em dois grandes tipos conforme o

tempo que levam para seu desenvolvimento: revoluções e processos de longo

prazo.

As  alterações  estruturais  causadas  pelas  revoluções  ocorrem em  um

curto espaço de tempo185. É uma mudança súbita e concentrada a tal ponto

de  que  seus  contemporâneos  têm  plena  consciência  de  sua  ocorrência.

Consequentemente, há tanto reflexões sobre o que está transcorrendo como

a ação dos envolvidos é mais ou menos consciente. Dito de outra maneira, as

agendas políticas se tornam mais explícitas e claras nestes períodos.

Uma das consequências disto é o acirramento da disputa por narrativas,

o  que,  por  sua  vez  reforça  ainda  mais  o  aspecto  ativo  de  ruptura  das

revoluções. Tanto os  modernos e  positivistas de 1888, como os  modernistas
de  1922  e  1931  alegavam  combater  a  herança  do  passado  e  lutavam
185   Para HOBSBAWM, 1977 e SKOPCOL, 1985 estas são as duas características 

fundamentais das revoluções: mudanças estruturais e rapidez.
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energicamente  para  estabelecer  o  que  eles  viam  como  a  forma  mais

apropriada de organizar a nação em um contexto de claras redefinições.

Além da ação em um curto espaço de tempo,  uma obra de arte ou

evento  realmente  revolucionário  deve  também  mudar  estruturalmente  o

próprio conceito de arte ou de nação em um curto espaço de tempo. Dos

exemplos  apresentados  ao  longo  da  tese,  o  caso  mais  óbvio  seria,

provavelmente, o de Anita Malfatti em 1917, ou os três eventos da primeira

parte: modernos versus positivistas, a Semana de 22 , e o Salão de 31.

Cada um destes eventos mudou a forma como a arte era feita em todos

os  seus  aspectos:  conteúdo,  forma  e  instituições.  Foi,  por  exemplo,  após

modernos versus  positivistas que começou a ser  produzida e socialmente

aceita uma abordagem menos idealizada da identidade brasileira, bem como

novas soluções formais inaceitáveis para a estética acadêmica. Por mais que

a história político-administrativa do evento possa sugerir um fracasso nas

reivindicações dos “revolucionários”, foram as suas ações que ensejaram a

ruptura e consequentemente a evolução da arte brasileira. Sobre a Semana
de 22 pode-se afirmar que também teve um impacto semelhante, embora

mais limitado em seu próprio tempo. Muito embora, ao menos formalmente,

foi bem mais profundo, pela quebra da exigência da figuratividade. O Salão
de 31, por seu turno também pode ser facilmente interpretado pela chave da

revolução, principalmente pela legitimação propiciada à arte moderna nos

salões oficiais. Aliás, ele até mesmo conhecido como “Salão Revolucionário”.

Considerando-se que este é o período de crise da civilização ocidental,

do fim do Império e da Belle Époque, um tempo revolucionário em todos os

aspectos, não é surpresa a quantidade de reviravoltas e questionamento que

podem ali ser encontrados. Mas há ainda uma outra razão para tanto. A arte

do século XX, no ocidente é inerentemente revolucionária: a expectativa e
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exigência  de  constante  questionamento  e  renovação  se  tornou

provavelmente a grande característica da arte a partir de então. De cada

geração,  de  cada  movimento  e  até  mesmo  de  cada  artista  se  espera

contribuições  originais  e  inovadoras,  comumente  geradas  pelo

questionamento do  status quo artístico. A Primeira República foi apenas o

momento do início e da implantação desta nova maneira de fazer arte.

 *

Toda esta situação pode dar a impressão, até certo ponto legítima, de

que as revoluções são a maneira par excellence de desenvolvimento da arte.

Não  se  pode  esquecer,  contudo,  que  para  além das  revoluções,  também

existem  mudanças  de  longo  prazo  ocorrendo  ao  mesmo  tempo  na  arte

brasileira. São os processos.

As mudanças,  interpretadas pela lógica do processo ocorrem em um

prazo  bem  mais  extenso  e  apenas  se  mostram  em  um  tempo  longo  da

história.  Provavelmente  o  uso  mais  célebre  da  palavra  em  uma  acepção

próxima à aqui adotada é o encontrado da obra de Norbert Elias. Tanto em O
processo civilizador como em A sociedade de Corte186, o autor trata de temas

que se estendem por um período muito longo de tempo: naquele o controle

da violência e a emergência do Estado; neste a transformação da nobreza

guerreira  medieval  na  nobreza  cortesã  da  França  pré-revolucionária.  Nos

dois casos Elias valoriza a mudança incremental de pequenas alterações de

comportamentos durante séculos em detrimento de pontos de inflexão ou

“divisores de águas”.

Pelo tempo longuíssimo em que aqueles processos ocorrem, a aplicação

direta  do  conceito  de  processo  no  período  revolucionário  da  Primeira

República parece algo contraintuitivo. Ainda assim, ele ajuda a pensar uma

186   ELIAS, 1999 e 2001, respectivamente.
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outra  maneira   de  interpretar  as  transformações  que  têm  sido  descritas

desde o início da tese. A ideia chave é que por conta de sua lentidão, as

mudanças  processuais  são  difíceis  de  serem  percebidas  em  seu  próprio

tempo. Pequenas modificações em práticas que já fazem parte do cotidiano

não são suficientes para que ocorra uma reflexão sobre o futuro da arte e da

nação,  muito  menos  implicam  uma  ação  coordenada  em  favor  de  uma

determinada proposta. Ao menos não na mesma escala que testemunhamos

nas revoluções e, menos ainda, com capacidade ou intenção de alterar as

condições estruturais,  isto é,  a  tradição. As  agendas  têm, portanto, pouco

controle e exercem pouca ação sobre os processos que se apresentam de

maneira mais orgânica, como pequenas adaptações contingenciais.

Talvez tenha sido por conta da relativa invisibilidade das mudanças e a

ilusão  da  estabilidade  que  os  revolucionários  do  final  do  século  XIX  se

tornam, aos poucos, os conservadores contra os quais de lançaram os novos

revolucionários de 1922. De fato, aqueles que os modernistas chamavam de

“acadêmicos” teriam sido os extremistas dos modernos durante o Império187.

O quadro premido de Georgina,  em 1922 (fig.  11),  por exemplo,  com seus

contornos  incertos  e  rendidos  à  cor,  teria  causado  espécie  entre  os

Acadêmicos que sempre defendiam a primazia do desenho linear. Também é

muito difícil  pensar na obra de Belmiro de Almeida como conformista ou

engessada.

Aliás, o conjunto das obras expostas durante a Exposição do centenário,

se comparado com a arte realmente acadêmica do século XIX, apresenta

uma variedade temática e sintática que dificilmente pode ser subestimada.

Mas  ainda,  além  da  própria  exibição  já  ser  um  marcador  prestígio

considerável,  a  premiação  final  dos  quadros  legitimou-os  definitivamente

187   Como, inclusive de fato, os acadêmicos neoclássicos, inextrincavelmente ligados às 
revoluções burguesas do século XIX, se lançaram contra o rococó acastelado nas Cortes 
absolutistas.
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como arte oficialmente reconhecida. Esta mudança em relação às práticas

da antiga Academia não foi fruto de um evento revolucionário, mas do lento

e silencioso processo de naturalização dos novos princípios artísticos.

Não apenas tematicamente,  mas também  a imagem do  outro sofreu

uma metamorfose que é melhor compreendida como processo do que como

revolução. Por exemplo, os indígenas, tão valorizados na pintura acadêmica

vão se tornando cada vez mais raros até que a imagem oficial  do Brasil,

deduzida  das  obras  premiadas  na  Exposição  do  centenário completam a

utopia de uma nação racialmente homogênea. O retorno dos povos nativos

para compor novamente a identidade brasileira também foi construído aos

poucos,  ressignificando  a  ideia  de  canibal  não  mais  como  um  perigo  à

civilização brasileira, mas como seu fundamento mesmo.

Mas se os índios estavam sendo escamoteados da arte oficial, estava

cada vez mais difícil ignorar a presença dos negros na identidade brasileira,

ironicamente por conta do grande prestígio das teorias eugênicas no início

do  sáculo  XX  que  apontavam  os  descendentes  dos  africanos  como  um

entrave ao desenvolvimento. Na verdade, eles passaram a ser vistos como o
grande problema que prevenia o progresso, ao mesmo tempo que davam

uma desculpa conveniente para explicar os problemas sociais do país188. Mas

foi por conta da dissonância cognitiva entre o arraigado e explícito racismo

da época de um lado e a maciça contribuição da cultura negra à identidade

nacional de outro que aos poucos foi se assentando a ideia do Brasil como

um país multiétnico e multicultural – uma ideia que, mesmo hoje em dia ainda

demanda muita luta. Pois, por exemplo, mesmo depois, com a valorização da

miscigenação típica do modernismo, o que se apresentava na arte brasileira

188   Nina Rodrigues (2010) apresenta um grande exemplo do perigo imputado às 
populações negras pelas teorias do período.
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é um negro tão idealizado quanto os povos nativos nos tempos do indianismo

imperial. O legado da escravidão permanecia tão invisível como suas vítimas.

Apesar  disto,  toda  a  situação  contribuiu,  aos  poucos,  para  o

entendimento do Brasil como um país multirracial, miscigenado e, portanto,

fundamentalmente diferente da utópica pureza racial do início do século XX.

O  final  deste  processo  criou  as  condições  intelectuais  e  sociais  para  a

presença cada vez maior nos anos 1930 e 1940 de negros e pardos na arte

oficial brasileira, inclusive de maneira mais crítica e ancorada na realidade,

como em Di Cavalcanti e Portinari.

Por fim, é igualmente um processo de longo prazo o que vemos aos

poucos  ocorrer  na  paisagem  institucional  da  arte  durante  a  Primeira

República.  As  pequenas  exposições  individuais  e  coletivas,  os  estúdios

privados  de  ensino  e  abertura  de  galerias  particulares  vão,  aos  poucos,

permitindo a independência dos artistas da tutela estatal. Não apenas como

fonte de subsistência, mas a nova cena institucional também foi responsável

pela distribuição de um novo tipo de prestígio centrado mais entre os pares

do que no recurso ao sistema político constituído. Este é, aliás, um processo

que  não  se  encerrou  com  a  Primeira  República,  mas  continuou  se

desenvolvendo  para  além  dos  anos  1930  em  diante,  até  chegarmos  à

situação durante os períodos de autoritarismo, em que o que reconhecemos

hoje como arte genuinamente brasileira se colocava abertamente contra a

ideologia estatal189.

*

No final das contas, nem a narrativa da revolução nem a do processo

são capazes, sozinhas, de explicar as mudanças na identidade nacional e na

189   Um exemplo disto, muito deslocado temporalmente, mas bastante explícito, são as 
obras de Hélio Oiticica e Cildo Meireles durante o Regime Militar.
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arte da Primeira República. Apenas uma interpretação que leve em conta as

duas formas de pensar pode oferecer uma interpretação mais completa das

mudanças ocorridas em suas manifestações de curto e longo prazo.

A relação entre ambas não é tanto de concorrência,  ou de primazia,

como  o  é  de  complementariedade:  se  as  revoluções  desencadeiam

processos, e são os processos que criam as condições para que as revoluções

ocorram.  Enquanto  as  disputas  entre  agendas atuam  de  forma

revolucionária, a tradição é lentamente modificada por meio de processos de

longo  prazo.  Isto  em  um  contexto  histórico que  age  como  catalisador,

sintetizador e, em muitos casos, consolidador das mudanças.

*
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 7.2 . O que permanece: a “solução tipicamente brasileira”

A  melhor  maneira  de  introduzir  a  questão  da  permanência  é  se

colocando  a  questão  da  unidade  do  objeto  de  estudo.  Isto  é,  buscar  as

características  que  tornam  parte  do  mesmo  fenômeno  as  expressões

artísticas do início tanto como as do final da Primeira República. De uma

maneira bem rasa, podemos dizer que esta tese estuda “arte brasileira”, mas

isto precisa ser bem melhor qualificado, pois, afinal, esta é uma das grandes

questões que animaram o desenvolvimento da arte brasileira190.

O recorte temporal  deste trabalho (quase) nos exime de discutir,  por

exemplo, se a arte nativa americana, a das missões científicas estrangeiras,

ou  as  de  temática  bíblica  ou  da  mitologia  greco-romana  podem  ser

consideradas brasileiras. O mesmo não pode ser dito das obras feitas por

brasileiros no exterior, como Marabá ou o Abaporu 191, pintadas em Paris. Ou

o que dizer de  Os bandeirantes,(fig. 5) foi pintado na Itália, por Henrique

Bernardelli, que nasceu no Chile.

Esta  enumeração  poderia  continuar  ad  nauseam,  mas  isto  não  é

necessário. A própria possibilidade destes questionamentos aponta para o

fato de que a geografia não vai nos salvar. Nem o lugar onde as obras foram

feitas, nem o fato de tratarem de temas brasileiros, nem a nacionalidade dos

artistas podem fornecer um conjunto de características capaz caracterizar

uma obra de arte como “brasileira”. Menos ainda de dar conta do objeto que

englobe a arte do início e do final da Primeira República.

190   Por exemplo, como discutido no primeiro capítulo, a arte acadêmica foi comumente 
vista como uma expressão não brasileira pelos modernistas.

191   Para adicionar mais complexidade ainda: a modelo de Marabá era francesa e o 
Abaporu faz parte do acervo do Museo de Arte Latinoamericana de Buenos Aires.
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Em contraposição, devemos então buscar que características uma obra

deve demonstrar para ser considerada “brasileira” na própria existência das

obras em características que só ocorrem por conta de sua brasilidade. Isto

significa que não basta que os temas sejam especificamente brasileiros, mas

que a resolução dos problemas estéticos e de identidade ocorra a partir de

uma  solução  tipicamente  brasileira192.  Ou  seja,  características  –  formais,

temáticas  ou  institucionais  –  que  somente  poderiam  ter  surgido  pela

influência da cultura e da arte brasileira.

Dito de outra maneira, o fator que unifica a arte da Primeira República,

é  que,  independente  de  tema  ou  estilo  formal,  ela  é  uma  “solução

tipicamente brasileira” às questões sociais e artísticas que tenta responder.

Em nenhum outro lugar isto é mais fácil de observar do que na imagem do

outro.

*

O outro, como visto, é um dos temas mais recorrentes quando se debate

o Brasil. É a partir dele que se constroem os discursos da identidade nacional

e do que pode ser considerado “genuinamente” brasileiro. O que não é uma

surpresa, posto que somos uma sociedade que, desde o seu início colonial foi

obrigada a problematizar a convivência dos diferentes. Tampouco é um tema

sobre o qual podemos reivindicar qualquer tipo de exclusividade. Quase toda

comunidade  nacional  se  define  em  oposição  a  alguma  alteridade,

geralmente  estrangeiros.  Em  nosso  caso,  como  povo  complexo  e

multicultural, o outro é interno, isto é, faz parte de nossa própria sociedade, o

que, diga-se de passagem, também não é uma exclusividade peculiar nossa.

192   LAJOS, 1951, enfrentou a mesma questão acerca do que seria uma arte tipicamente 
húngara. A ideia de uma fórmula de pathos tipicamente brasileira apresentada nesta 
seção é largamente inspirada nas reflexões daquele ensaio,
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Mas é neste momento que as coisas começam a ficar interessantes de

um  ponto  de  vista  de  uma  abordagem  peculiarmente  brasileira  para  a

questão,  pois  é  a  maneira  como  articulamos  a  relação  entre  este  outro
interno e seu oposto,  que aqui  chamo de  desterrados,  que é  tipicamente

brasileira.

A  questão  que  se  coloca  é  a  seguinte:  é  do  outro que  emanam  as

características que tornam a sociedade brasileira possível tanto em um nível

material,  pelo  “fornecimento”  de  trabalho,  como  espiritual,  pelas

contribuições culturais (e raciais, pelas teorias eugênicas do início do século

XX) que distinguem o Brasil dos outros povos. Mas paradoxalmente, o outro
não é chamado a participar das decisões sociais, da política. Nem mesmo

quando  os  resultados  destas  decisões  os  afetam  diretamente.  Precisam,

então ser, eles próprios, distinguidos dentro da identidade nacional.

O  resultado  é,  então,  uma  identidade  bipartida,  na  qual  o  Brasil  é

representado como se se tratasse de duas sociedades diferentes coexistindo,

mas que raramente se tocam. Mesmo que isto não corresponda à realidade

de  um país  construído  pela  miscigenação  cultural  e  genética  desde  seus

primeiros momentos, esta é a característica mais presente na arte brasileira

da Primeira República.  Ela foi  resiliente o suficiente para se adaptar e se

atualizar  às  imensas  mudanças  da  arte  do  período,  tanto  quanto  às

alterações na realidade social.

*

No estabelecimento desta distinção fundamental a arte funciona tanto

como registro como instância de reprodução e reforço da  tradição que foi

herdada dos séculos anteriores.  De fato, desde as primeiras imagens feitas

sobre o Brasil  pelos cronistas, como Hans Staden, há uma necessidade de
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distinção clara entre os outros e os desterrados. A demanda por uma maneira

de entender e identificar o outro gerou uma espécie de “etnografia avant la
lettre”,  interessada  em  documentar  e  registrar  os  costumes  e  a  cultura

material, que se expressava sobremaneira na arte193.

Estes registros, entretanto, foram apropriados pela tradição não para

conhecer  o  outro,  mas  para  torná-lo  reconhecível  enquanto  arquétipo  do

diferente. Isto implicou a formação de uma espécie de fórmula patética que

difere da proposta warburguiana pela sua origem não em um inconsciente

coletivo, mas no desenvolvimento histórico e cultural do Brasil. Esta fórmula,

reproduzida  pela  educação  formal  dos  artistas  tanto  quanto  pela  sua

socialização foi  constantemente  recuperada nas  obras  que se  propõem a

pensar o país.

*

Três características se destacam ali e que foram sendo reforçadas ao

longo  da  história  brasileira  para  gerar  a  tradição representacional  da

imagem do outro: a associação com a natureza, em oposição à civilização; o

risco de destruição do projeto civilizador; e o olhar de fora, pois ao outro é
vedado falar de si mesmo.

O  grande  momento  de  cristalização  desta  imagem  foi  durante  a

vigência do sistema acadêmico, especialmente durante o Segundo Reinado.

Até  a  proclamação  da  República,  a  dicotomia  entre  os  outros  e  os

desterrados continuou  a  ser  reforçada  e  reproduzida  em  várias  formas,

especialmente pelo indianismo e a pintura histórica. Neste contexto é que a

Primeira missa (fig. 1) de Meirelles foi pintada como uma síntese entre os dois

grandes  temas  do  Império.  Ou  eram os  grandes  temas  até  a  Guerra  do

193   As pinturas de Ekhout (figs. 33 e 34) são o mais conhecido exemplo deste tipo de 
registro.
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Paraguai que permitiu à arte continuar a “solução tipicamente brasileira”,

identificando os paraguaios com as mesmas características do outro.

Uma  outra  característica  muito  conhecida  da  pintura  imperial  era  a

invisibilidade  do  negro.  Era  uma  postura  difícil  de  ser  mantida  após  a

Abolição  e  com  a  emergência  da  eugenia  como  grande  explicação  dos

caracteres  nacionais.  A  documentação  visual  mais  conhecida  sobre  a

“entrada” do negro na arte brasileira foi feita por Modesto Brocos (figs. 7 e 8).

Não era de forma alguma a aceitação de iguais na identidade nacional, mas

retomou o registro “etnográfico” que distinguia o outro. Almeida Júnior, um

dos pintores acadêmicos mais influentes para modernismo brasileiro, chegou

a ter uma produção claramente dividida entre o registro dos caipiras e o de

seu mundo particular.

Tanto em Brocos como Almeida Júnior encontramos uma intenção de

realismo bastante moderna,  muito diferente das idealizações acadêmicas.

Isto foi possível ao menos em parte pela militância dos pintores modernos de

1888,  como  Henrique  Bernardelli  e  Rodolfo  Amoêdo.  Ambos  pintores  que

prosseguem  com  a  distinção  do  outro em  suas  pinturas,  mas,  como

defensores de uma abordagem mais realista da história, são responsáveis

por algumas telas em que é possível encontrar alguma crítica social. Em suas

telas sobre os bandeirantes, por exemplo, expõem a violência das relações

raciais no Brasil (figs. 5 e 70).

É um nível de crítica e realismo muito distante de sua contraparte em

1888,  os  positivistas.  Mantendo firme a sua crença no papel  pedagógico-

cívico da arte e no poder redentor do progresso, as obras dos positivistas

parecem ter abandonado de vez qualquer contato com a realidade social,

preferindo  expressar  seus  anseios  políticos  através  de  alegorias  e

reconstruções idealizadas da história. Em uma espécie de ato falho pictórico,
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eles  acabam  por  mostrar  uma  sociedade  racialmente  homogênea,

eliminando o  outro  pela invisibilidade, tal  como ocorria com os negros na

arte imperial.

O ano de 1922 foi  provavelmente o mais  importante da análise  aqui

apresentada.  O centenário da independência em meio à crise do final  da

Belle  Époque incentivou  a  emergência  de  obras  e  eventos  que  tornaram

explícito o debate sobre a identidade e a arte brasileiros. Das obras expostas

e premiadas entre a Exposição do centenário e a Semana de arte moderna
vemos surgir uma das maiores variedades de temas e estilos. Apesar disto,

vemos  consolidada  a  “solução  tipicamente  brasileira”:  os  outros estão

sempre  associados  à  natureza,  ao  corpo,  ao  trabalho  físico,  como  um

lembrete do risco que representam ao avanço civilizatório; os  desterrados,

por sua vez, trazem as marcas da civilização, do progresso e do futuro e, por

isto mesmo, são apresentados em uma realidade fantasiosa ou despidos de

qualquer identificação com o país.

Depois  daquele  ano,  o  processo  de  consolidação  da  distinção  segue

guiando a produção artística, mas atualizada às novas formas de arte típicas

do século XX. Em  A negra e  Caipirinha de Tarsila do Amaral (figs. 40 e 41)

encontramos a mesma divisão que está presente entre Caipira picando fumo
e Leitura, de Almeida Júnior (figs. 17 e 30): enquanto a Caipirinha e a modelo

de Leitura contrastam com a paisagem, agindo elas próprias como focos da

civilização, o Caipira e a Negra fazem parte integral da do cenário natural.

Mesmo com a ressignificação do termo “caipira” por Tarsila194, a distinção e

os termos em que ela ocorrem persistem.

194   A ressignificação, aliás, parece ter sido um procedimento importante na obra de Tarsila.
Além da “caipirinha”, ela teve um importante papel em transformar o “canibal” em 
antropofagia. Se incluirmos as futas de A feira, aproximamo-nos de um cardápio 
completo!
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Já  em  direção  ao  final  da  Primeira  República,  no  Salão  de  31 se

celebrizou por iniciar inexoravelmente a consolidação da arte moderna no

Brasil.  Ali  poderiam ser  encontradas  obras  que  foram influenciadas  tanto

pelas  vanguardas  como  pelos  debates  artísticos  ocorridos  no  Brasil  nas

décadas anteriores, e que influenciaram profundamente a produção artística

nacional  nas  décadas  seguintes.  O  maior  impacto  disto  está  no  discurso

estilístico sintático endógeno aos artistas, isto é nas novas maneiras de se

expressar que, dali por diante passaram a fazer parte da tradição.

Pode-se dizer que as reivindicações dos artistas de 1888 e 1922,  que

lutavam por uma renovação na forma como a arte era feita no Brasil haviam

sido finalmente atendidas,  Mas elas se centravam nos aspectos formais e

institucionais envolvidos na produção artística, além da liberdade temática. A

despeito disto, de toda a modernidade e inovação ali presentes, a distinção

do outro foi mantida em termos mais ou menos compatíveis com os do final

do século XIX, apenas atualizadas.

*

A “solução tipicamente brasileira” era a expressão da arte de um país

cujos fundamentos encontram-se não na integração de seus cidadãos, mas

na distinção entre eles. É isto que perpassa toda a arte da Primeira República

apesar das diferentes propostas formais e grandes diferenças ideológicas do

período.

A identidade apresentada nestas imagens é inerentemente violenta. Mas

não uma violência física explícita, como nas batalhas. O que se expressa é

uma violência cultural, isto é, uma forma cultural de legitimar uma estrutura

de dominação195, pois a legitimação do Brasil passava pela negação ao outro

195   O termo “violência cultural” foi cunhado por Johan Galtung, e vê na arte uma de suas 
grandes expressões. Sobre isto ver GALTUNG, 1990.
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à  participação  na  identidade  nacional,  o  que  se  consegue  pela  sua

desumanização.

A arte  e  a  identidade brasileira  se  tornam assim,  ao  mesmo tempo,

consequências e causas que justificam um  ethos nacional centrado não na

integração,  mas  na  distinção.  Um  ethos que  conseguiu  se  manter  firme

durante  o  período  turbulento  da  Primeira  República  para  continuar  anos

depois ainda a balizar a maneira como o Brasil é pensado.

***
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Epílogo: uma Esparta tropical

Uma caricatura comum do trabalho acadêmico é a do texto que, para

tratar de seja qual tema for, começa falando dos gregos antigos e a partir

daí tece uma genealogia que vai, de alguma maneira, resolver a questão que

o  pesquisador  elegeu  tratar,  não  importando  o  quão  contemporânea  no

tempo e distante do mar Egeu se encontra o autor. Permitam-me subverter

este clichê, pois esta tese irá se encerrar com o auxílio dos espartanos. Não

como genealogia, mas como analogia.

Ocorre  que  mesmo  entre  os  antigos  gregos,  os  espartanos  eram

considerados  um  povo  de  costumes  e  crenças  estranhas  o  que  incluía  a

acentuada  militarização  que  tornou  sua  sociedade  famosa.  Como  é  bem

conhecido, os cidadãos espartanos dedicavam-se exclusivamente às artes da

guerra e da política. Todo o trabalho de subsistência econômica era realizado

pelos periecos e os hilotas, descendentes dos povos originais do Peloponeso

e conquistados pelos espartanos.

A justificativa deste arranjo social tão peculiar encontrava-se no mito de

origem dos lacedemônios. Trata-se de um dos raros casos em que um povo

não baseia o seu direito a um território em uma ocupação ancestral, mas na

conquista pela força daquelas terras e de sua população originária. Como

consequência,  havia  uma  população  nativa  que  representava  um  perigo

constante  de  se  levantar  contra  o  invasor  e  que,  portanto,  deveria  ser

mantida  longe  das  armas,  apenas  contribuindo  para  a  manutenção  do

exército  espartano com seu trabalho.  O  ethos espartano era,  no fundo o

ethos do invasor que pela força justificava tanto o contínuo domínio da terra
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ocupada  como  a  subjugação  de  seus  habitantes  primevos.  Uma  cultura

guerreira que era, no fundo, baseada no medo do outro.

Figura 76: Horace Vernet: A primeira missa na Cabília, 1854. 
Lausane (Suiça): Museu Cantonal de Belas Artes. 194 x 123 cm.

Figura 77: Henfil:
Zeferino, s/d. Revista

Fradim.

Figura 78: Glauco 
Rodrigues: A segunda 
missa no Brasil, 1996. 
Porto Alegre (RS): 
Fundação Iderê 
Camargo. 130 x 162 cm.
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Como  o  perdão  do  anacronismo  brutal,  se  os  espartanos  tivessem

entrado em contato com a imagem de um general  francês desterrado na

Argélia,  justificando  com  seus  mitos  religiosos  a  subjugação  dos  povos

nativos (fig. 101), eu me pergunto se eles imaginariam que esta imagem de

violência simbólica seria uma boa representação de sua própria identidade,

se passaria séculos perpassando sua arte nas mais vaiadas formas (fig. 102 e

103).

**  ***  **
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