
 

Ana Carolina Machado Arêdes 
 

 

 

 

Arte e Estado: Portinari e sua correspondência 

como um espaço de “sociabilidade intelectual” 

(1920-1945) 
 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal de 

Ouro Preto, como requisito parcial à obtenção do 

título de Mestre. 

 

Área de Concentração: Ideias, Linguagens e 

Historiografia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Valdei Lopes de Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana/MG 

2015



 

 

 



 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha filha Sophia, minha fonte de 

doçura e inspiração. 

 

 

 
 



3 

Agradecimentos 

 

 Agradeço a Deus por me amparar em minhas orações e pelas bênçãos 

derramadas sobre mim, o que me fortaleceu perante meus problemas e me possibilitou 

chegar até aqui. Muitas foram as dificuldades enfrentadas, mas, no fim tudo deu certo, e 

da melhor maneira possível. 

 À minha filha Sophia, que veio sem avisar, mas foi imensamente desejada, por 

me ensinar a ser uma pessoa melhor e por me trazer mais alegria. Ela é o meu grande 

amor, minha maior motivação e a minha razão de viver.  

Ao Otávio, meu amor, por ser um grande pai para nossa filha, por estar sempre 

ao meu lado, me encorajando e me apoiando a seguir em frente. Agradeço a ele por todo 

o amor, dedicação, cumplicidade e atenção. 

 Aos meus pais, Antônio e Suely, meus exemplos de vida, por terem me ensinado 

a importância do saber e por me proporcionarem a oportunidade de estudar. Obrigada 

pelo suporte quando eu mais precisei, pela ajuda com a Sophia, em especial à minha 

mãe, que cuidava dela enquanto eu escrevia a dissertação.  

Ao meu irmão, Matheus, por todo o carinho e cuidado, comigo e com a Sophia, 

que muito me ajudaram a terminar esse trabalho. 

 A toda minha família pelo amor, apoio e incentivo, em especial à minha avó 

Delci, às minhas tias Badinha e Sonely e às minhas primas Nana, Paula e Larissa. Vocês 

são especiais. 

 Aos amigos queridos que Ouro Preto me deu para toda a vida, pelos bons e 

inesquecíveis momentos compartilhados: Ronaldo, Lia, Leandro, Elis e Gabi. Às 

meninas da República Maria Malagueta por sempre me acolherem. À República 

Acrópole por ser minha casa, meu cantinho eterno em Ouro Preto.  

 Aos professores, funcionários e colegas do Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Ouro Preto, em especial ao Prof. Valdei, pela 

orientação, pela dedicação, pela compreensão e pelo acompanhamento deste trabalho. 

 Enfim, a todos que estiveram próximos de mim de alguma maneira. Com vocês 

divido a alegria dessa experiência.  

  

  

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quanta coisa eu contaria se pudesse, e se soubesse ao menos a 

língua, como a cor.” 

 

Candido Portinari. 
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RESUMO: 

 

Este trabalho procura entender o entrosamento do pintor Candido Portinari no ambiente 

intelectual e político, entre os anos de 1920 a 1945, por meio da análise das 

correspondências trocadas entre ele e seu influente círculo de amizades, assim como da 

interpretação de algumas obras do pintor que contribuem para o entendimento de sua 

trajetória artística e de sua atuação sob o mecenato estatal.  Candido Portinari possui um 

rico acervo epistolar que demonstra aspectos da sua personalidade, suas convicções 

políticas e artísticas e como ele se relacionava com grandes nomes da intelectualidade e 

da burocracia estado-novista. Suas missivas, portanto, são capazes de revelar alguns 

desdobramentos do ambiente político, intelectual e cultural daquele período. A carta, 

utilizada nesse estudo como fonte, foi um dos mais importantes meios de comunicação 

daquela época, sendo usada como um espaço de “sociabilidade intelectual”, ou seja, 

como uma forma de estabelecer e manter amizades epistolares a fim de participar do 

concorrido meio cultural e burocrático. O recorte de 1920 a 1945 foi adotado porque 

Portinari começou a se destacar como pintor no cenário nacional na década de 1920, 

quando ingressou na tradicional Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, para 

estudar pintura. Na década de 1930, depois de uma viagem de estudos à Europa, 

Portinari voltou para o Brasil com um estilo artístico mais livre e pessoal, tornando-se 

um dos pintores adeptos da vanguarda modernista. Em suas telas evocou a brasilidade 

por meio da representação da gente simples e trabalhadora da nação, especialmente o 

negro e o mestiço. Destacou-se como artista por extrapolar os limites do quadro à óleo e 

pintar afrescos. Um dos traços mais marcantes da pintura de Portinari é a 

monumentalidade dos corpos e a deformação dos pés e das mãos das figuras 

representadas. Portinari confeccionou trabalhos significativos para o Estado Novo, 

principalmente sob a encomenda do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema. Dentre estes trabalhos destacam-se os murais em afresco realizados para o 

edifício sede do Ministério da Educação, atual Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. O 

ano de 1945, marcou o fim do Estado Novo, contexto político que foi abordado nesse 

estudo, portanto, foi adotado como o limite do recorte cronológico. Em suma, as cartas 

do pintor, atreladas às suas obras, representam nesse trabalho a chave para a 

compreensão da sua trajetória artística, do seu relacionamento social e da sua atuação no 

Estado.  

 

Palavras-chave: Correspondências, Arte, Estado Novo, Intelectuais, Escrita de Si. 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

This work seeks to understand the mesh of the painter Candido Portinari in the political 

and intellectual environment, between the years 1920 to 1945, through the analysis of 

the correspondence exchanged between him and his influential circle of friends, as well 

as the interpretation of some works of the painter who contribute to the understanding 

of his artistic career and his performance under state patronage. Candido Portinari has a 

rich epistolary collection that can show aspects of his personality, his political and 

artistic beliefs and how he was related with important names of intelligentsia and 

estado-novista bureaucracy. His missives, therefore, are able to reveal some 

developments of the political, intellectual and cultural environment of that period. The 

letter, used in this work as a source, was one of the most important communication 
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medium of the time, being used as a space of “intellectual sociability”, so, as a way to 

establish and to maintain epistolary friendships in order to participate in the competitive 

cultural and bureaucratic means. The clipping from 1920 to 1945 was adopted because 

Portinari began to stand out as a painter on the national scene in the 1920’s, when he 

joined in the traditional Escola Nacional de Belas Artes, in Rio de Janeiro, to study 

painting.  In the 1930’s, after a study trip to Europe, Portinari returned to Brazil with an 

artistic style freer and staff, making it one of the painters enthusiastic of the modernist 

avant-garde. In his paintings evoked the Brazilian themes through the representation of 

simple and hardworking people of the nation, especially the black and half-blooded 

people. He stood out as an artist by extrapolating the limits of oil painting and started to 

paint frescoes. One of the most outstanding features of Portinari painting is the 

monumentality of bodies and deformation of the feed and hands of the represented 

figures. Portinari did significant works for the Estado Novo, mainly in the order of the 

Ministry of Education and Health, Gustavo Capanema. Among these works stand out 

the frescoes murals made for the Minister of Education building, current Capanema 

Palace, in Rio de Janeiro. The year 1945 marked the end of the Estado Novo, political 

context that was addressed in this study, therefore, was adopted as the limit of the 

chronological cut. In resume, the painter’s letters, linked to his paintings, represents in 

this work the key for the understanding of his artistic career, your social relationship 

and their activities in the State. 

 

Key-words: Correspondence, Art, Estado Novo, Intellectuals, Self-writing. 
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Introdução 

 

 A presente Dissertação tem como objetivo principal entender a trajetória artística 

do pintor Candido Portinari e a relação que ele estabeleceu com a burocracia estado-

novista por meio da análise das correspondências trocadas entre o artista e seu influente 

círculo de amizades. As cartas que pertencem ao acervo pessoal do pintor, sob a tutela 

do Projeto Portinari, são testemunhas-chave da história intelectual e artística brasileira 

daquela época. As missivas eram utilizadas como um importante meio de comunicação, 

de troca de ideias e de inserção social. 

 As cartas foram aqui entendidas como um espaço de “sociabilidade intelectual”, 

com base no pensamento do filósofo francês Michel Trebitsch
1
. Artistas e intelectuais 

criavam redes epistolares nas quais existiam trocas de experiências e adesões, 

procurando expandir as amizades nas missivas, visto que estas lhes proporcionavam um 

melhor relacionamento no meio artístico, cultural e político. 

 Candido Portinari alcançou notoriedade como pintor na década de 1930, quando 

Getúlio Vargas havia assumido a presidência. O governo nesse momento se caracterizou 

pela intensa participação de artistas e intelectuais, de diversas convicções estéticas e 

políticas, que atuavam no Estado como forma de obter visibilidade, prestígio e 

legitimação do trabalho que defendiam. Portinari, nascido em Brodowski, interior de 

São Paulo, foi ainda jovem para o Rio de Janeiro estudar pintura na renomada Escola 

Nacional de Belas Artes. Conseguiu ingressar nessa instituição em 1920 e foi nela que 

começou a construir suas amizades intelectuais e a se estabelecer como artista no 

cenário nacional. 

 O recorte cronológico adotado por esse trabalho inicia-se, portanto, em 1920, 

quando o jovem pintor começa sua carreira. Como um dos objetivos dessa pesquisa é 

compreender a relação e a atuação do pintor na burocracia estado-novista, o recorte 

estende-se até 1945, ano que marca o fim do período ditatorial varguista. Dessa forma, 

as cartas usadas como fonte documental nessa análise foram escritas entre esses anos.   

O intercâmbio e a rede de amizades epistolares de Candido Portinari 

aumentaram significativamente na década de 1930, momento em que o pintor destacou-

se no cenário nacional e internacional, o que contribuiu para expandir seu 

relacionamento com importantes nomes da arte, da intelectualidade e da burocracia. Por 

                                                           
1
 TREBITSCH, Michel. Correspondances d’intellectuels: les cas de letters d’Henri Lefebvre à Norbert 

Guterman (1935-1947). Les Cahiers de l’IHTP, nº20, mars 1992. s/p.  
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outro lado, pode-se afirmar o inverso: que foi quando ampliou seu influente círculo de 

amizades que o pintor conquistou maior projeção enquanto artista.  

O artista realizou inúmeros trabalhos para o Estado Novo, tais como os murais 

em afresco do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio 

Capanema, no Rio de Janeiro. A sua correspondência é capaz, desse modo, de 

proporcionar um entendimento do ambiente político e intelectual da época, uma vez que 

Portinari participou ativamente desse contexto. 

A trajetória artística de do pintor, como foi dito, teve início com sua ida para a 

capital federal estudar pintura na Escola de Belas Artes. Sendo de origem humilde, 

nesse período sobreviveu como pode, por isso, realizava diversos tipos de trabalho, tal 

como pintor de letreiros. Em seguida, começou a receber encomendas para a confecção 

de retratos de elite política e intelectual, o que contribuiu para que se sustentasse como 

artista.  

Segundo Sérgio Miceli, a elite brasileira dava imenso valor à produção 

imagística como forma de se apresentar socialmente. Os retratos eram fruto de uma 

complexa negociação entre a elite e os artistas, visto que eram usados como forma de 

transmitir a personalidade do retratado. Desse modo, a elite queria interferir na 

confecção das obras, com a finalidade de escolher a melhor maneira de se representar 

no meio social. O artista, por sua vez, buscava ajustar essas necessidades ao estilo e a 

qualidade estética que desejava imprimir
2
.  

 Na Escola de Belas Artes, Portinari destacou-se com sua pintura e alcançou, em 

1928, um prêmio de viagem de estudos a Europa. O pintor escolheu a França como 

destino. Na Europa, Portinari teve contato com diversas correntes artísticas, o que lhe 

fez amadurecer enquanto pintor, buscando definir o estilo e a técnica de sua arte. 

Quando voltou ao Brasil, já havia adotado como característica estética a representação 

da gente humilde e trabalhadora, retratando, em especial, o povo simples e os cafezais 

da terra roxa de Brodowski, onde nasceu. 

 Foi nesse momento que o pintor começou a experimentar as técnicas de pintura, 

e, buscou, cada vez mais, aperfeiçoar sua arte. O Brasil vivia um momento de 

efervescência cultural com a chegada do movimento modernista, que pregava o retorno 

às raízes e procurava definir os contornos de uma identidade nacional. O estilo e a 

                                                           
2
 MICELI, Sergio. Imagens Negociadas – retratos da elite brasileira (1920-40). São Paulo: Cia das 

Letras, 1996. 
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brasilidade da pintura de Portinari fizeram com que ele se tornasse um importante nome 

do modernismo no cenário artístico brasileiro. 

 O destaque como pintor e as influentes amizades de Portinari levaram-no a 

receber muitos convites e encomendas para a realização de exposições e trabalhos para 

a burocracia estatal. O Estado Novo havia criado o Ministério da Educação e Saúde, 

cuja política cultural foi marcada pela atuação do ministro Gustavo Capanema. Para 

Capanema, o Ministério da Educação visava compor e afeiçoar o caráter do novo 

homem brasileiro
3
. Dessa maneira, os intelectuais e artistas modernistas, estilo do qual o 

ministro foi adepto e guardava grande simpatia, foram apontados como os mais 

preparados para contribuir com suas obras na construção e promoção do ideal da 

brasilidade. A amizade e admiração pela pintura de Portinari fizeram com que 

Capanema o convidasse para confeccionar inúmeros trabalhos, entre os quais se 

destacam os murais em afresco, que remetem aos ciclos econômicos da história do 

Brasil, realizados nas paredes do Ministério da Educação e Saúde. 

 O primeiro capítulo desse estudo pretende tratar das correspondências enquanto 

fonte de pesquisa documental, ou seja, da “escrita de si”
4
, como foi denominado por 

Michel Foucault o ato da escrita pessoal, seja em diários, cartas ou autobiografias. Essa 

escrita íntima, que era usada como um meio de desabafo, de troca de ideias, de reflexão 

pessoal. O capítulo abordará também a importância que as epístolas tiveram na 

manutenção e na construção de redes de amizades, que contribuíam para o melhor 

relacionamento e inserção social dos missivistas, que as usavam como um “espaço de 

sociabilidade” e convívio intelectual
5
.  

  Além disso, o capítulo fará uma explanação acerca da trajetória pessoal, 

acadêmica e artística do pintor Candido Portinari, buscando relacionar suas cartas com 

os momentos da sua vida e com suas obras. Faz-se um estudo da forma como eram 

escritas as correspondências, que respeitavam todo um protocolo de apresentação, de 

exposição dos assuntos pretendidos e de despedida. Busca-se deixar clara a diferença 

                                                           
3
 CAPANEMA, Gustavo. Apud. CAVALCANTI, Lauro. Preocupações do Belo. Rio de Janeiro: Taurus 

Editora, 1995. p.55. 

4
 FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Lisboa: Passagens, 

1992. 

5
 TREBITSCH, Michel. Op. cit.  
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entre cartas escritas de maneira formal e informal, com assuntos profissionais ou 

pessoais, para amigos próximos ou para autoridades
6
. 

 O acervo de correspondências pessoais do pintor, organizado e mantido pelo 

Projeto Portinari, será apresentado em números, de acordo com o recorte cronológico 

adotado nessa pesquisa, que compreende o período de 1920 a1945, definindo-se quais 

cartas foram enviadas, quais foram recebidas e quais são relacionadas ao artista. 

Também se abordará quais eram os missivistas regulares do pintor e quais os assuntos 

mais recorrentes em suas epístolas.  

 O segundo capítulo objetiva analisar em particular a trajetória artística do pintor. 

Para tanto, fez-se um estudo desde a época imperial, quando ganhou força o gênero da 

pintura histórica no Brasil, perpassando pelas fases que esse estilo passou até chegar à 

República, quando se tornou mais expressivo e foi usado como forma de legitimação e 

promoção estatal, especialmente no Estado Novo.  

 O movimento modernista também será explanado, desde seu surgimento na 

Europa até sua chegada a América Latina, mais especificamente ao Brasil. Dessa forma, 

as primeiras manifestações do modernismo no Brasil, como a exposição de pintura de 

Anita Malfatti e a Semana de 1922, serão discutidas, chegando-se, finalmente, à atuação 

e o reconhecimento de Portinari como pintor moderno no cenário nacional e no 

internacional, principalmente nos Estados Unidos, considerado o grande eixo da arte 

moderna da época. Além disso, será feita uma análise da evolução estilística natural de 

Portinari, que adotou como tema e inspiração artística a gente simples e trabalhadora do 

Brasil. As cartas, relacionadas às obras de arte do pintor, ajudarão a compor e a contar 

sua trajetória profissional. 

 O terceiro e último capítulo, abordará a relação do pintor com o Estado, 

discutindo acerca da atuação de artistas e intelectuais nos quadros do aparelho estatal 

varguista. Nesse sentido, a noção de Estado e a definição de intelectual serão pensadas, 

com o intuito de melhor compreender o ambiente do período. O caminho percorrido por 

Portinari desde pintor de retratos até os trabalhos executados no Ministério da Educação 

será elucidado, expondo-se suas obras e suas missivas. Finalmente, tratar-se-á do 

                                                           
6
 GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal; ARAUJO, Valdei Lopes de. O sistema intelectual brasileiro na 

correspondência passiva de John Casper Branner. In: GOMES, Ângela de Castro (org.). Escrita de si, 

escrita da história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. pp.103-104. 
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Ministério da Educação e Saúde, conhecido como o Ministério dos Intelectuais
7
, da 

atuação do intelectual Gustavo Capanema como ministro e do controverso concurso 

promovido para a construção do edifício sede do MES. 

 Portinari participou e conviveu de perto com a construção do Ministério, 

relacionando-se com os demais artistas e arquitetos envolvidos no projeto. Os trabalhos 

realizados por ele, em especial os afrescos, geraram grande repercussão, o levando a ser 

convidado pela Biblioteca do Congresso de Washington, para a realização de pintura 

mural em suas paredes. Todo esse ambiente pode ser captado por meio das cartas, que, 

mais uma vez, foram relacionadas às pinturas para traçar como o pintor trabalhou e se 

destacou graças às encomendas estatais. 

  O artista realizou significativos trabalhos contratados pela burocracia estatal, os 

afrescos do ciclos econômicos foram escolhidos por serem muito abordados em suas 

correspondências, sendo possível estabelecer um paralelo entre as cartas e a execução 

da obra, ou entre os “sis” profissional, artístico e pessoal. Quais os seus 

entrelaçamentos, suas inquietudes, o grau de consciência do pintor das tensões e 

relações dessas diferentes dimensões do seu “eu” escriturado e compartilhado através 

das cartas é o que essa dissertação buscará investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 BOMENY, Helena. Infidelidades Eletivas: Intelectuais e Políticas. In: Constelação Capanema: 

Intelectuais e Políticas/ Helena Bomeny (Org.). Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas; Bragança 

Paulista (SP): Ed Universidade de São Francisco, 2001. 
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Capítulo 1: 

A correspondência como um lugar de “sociabilidade intelectual” 

 

 Na esteira do pensamento de Michel Trebitsch, este capítulo pretende tratar das 

correspondências de Candido Portinari como um lugar de “sociabilidade intelectual”
8
. 

Portinari destacou-se como pintor no Brasil, em meio ao agitado ambiente cultural da 

década de 1930. Neste período, Getúlio Vargas presidia o país e sua gestão se 

caracterizou pela ampla participação de artistas e intelectuais, das mais variadas 

correntes de pensamento, nos quadros da burocracia estatal. 

 Entre estes intelectuais era comum o intercâmbio epistolar, muito utilizado como 

forma de inserção social, cultural e profissional, além de constituir um importante 

veículo de comunicação, troca de ideias e favores. Por isso, as missivas são aqui 

entendidas como um espaço de “sociabilidade” seja intelectual, profissional, pessoal ou 

íntima
9
. 

 A troca epistolar, assim como o círculo de interlocutores de Candido Portinari 

cresceu substancialmente na década de 1930, período em que o pintor ganhou 

notoriedade no cenário nacional e intensificou seu relacionamento com importantes 

nomes das artes, das letras e da política. Neste ínterim, Portinari participou do governo 

varguista confeccionando inúmeros trabalhos, tais como os murais do edifício sede do 

Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema. Desse modo, a 

correspondência do pintor revela muito sobre o ambiente político e intelectual da época, 

uma vez que Portinari estava bem entrosado nesta conjuntura.  

 Sendo assim, este capítulo começará por tratar da trajetória artística de Portinari, 

na busca de entender como o pintor, oriundo de uma família humilde do interior 

paulista, integrou-se no agitado e concorrido meio intelectual brasileiro da década de 

1930. Paralelamente, as cartas serão constantemente citadas para demonstrar como o 

artista estabelecia e nutria por meio delas seus laços profissionais, políticos e de 

amizade.  

Candido Portinari nasceu em Brodowski, cidadezinha do interior paulista 

caracterizada pelas terras roxas e pelos cafezais, em dezembro de 1903. Segundo dos 

                                                           
8
 TREBITSCH, Michel. Correspondances d’intellectuels: les cas de letters d’Henri Lefebvre à Norbert 

Guterman (1935-1947). Les Cahiers de l’IHTP, nº20, mars 1992. s/p.  

9
 Idem. 
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doze filhos de um casal de imigrantes italianos que veio para o Brasil trabalhar na 

lavoura cafeeira. Os tempos de criança em Brodowski marcariam profundamente a vida 

e a produção artística de Portinari, que muito pintou a gente humilde e típica do lugar. O 

pintor nutria uma simpatia pelo homem do povo, pelo trabalhador braçal e pela 

cidadezinha caipira
10

.  

Na escola, Portinari não foi além do terceiro ano primário. Em 1919, aos quinze 

anos de idade, decidido a estudar pintura, foi para o Rio de Janeiro. Era comum naquela 

época que jovens rapazes fossem tentar a vida em grandes centros, especialmente no 

Rio de Janeiro, a capital federal. 

No Rio, Portinari tentou ingressar na tradicional Escola Nacional de Belas-Artes, 

mas foi reprovado. Por isso, ainda em 1919, foi estudar pintura no Liceu de Artes e 

Ofícios, instituição noturna, gratuita e filantrópica, que ministrava o ensino de artes 

plásticas, atrelado ao de ofícios e indústrias, com a finalidade de oferecer subsídios à 

formação de mão de obra para uma sociedade que se queria industrial. O programa de 

ensino no Liceu defendia que o desenvolvimento de uma cidade precisava da arte, em 

sentido aplicado, para o seu aprimoramento
11

. 

No ano seguinte, Portinari conseguiu entrar na Escola Nacional de Belas-Artes, 

matriculando-se como aluno livre nas aulas de desenho figurado. Contudo, não 

abandonou os estudos no Liceu de Artes e Ofícios. À época, a ENBA
12

 era a mais 

prestigiada instituição que ministrava o ensino formal de Arquitetura e Artes Plásticas 

do país, conhecida, sobretudo, pelo tradicionalismo, visto que seus professores ainda 

estavam muito presos à arte acadêmica, o que afastava a escola das vanguardas artísticas 

europeias e da experimentação de qualquer tipo
13

.  

                                                           
10

 PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos Espaços de Brasília. AMARAL, Aracy. (org.). 

SãoPaulo: Editora Perspectiva, 1981. p. 8. 

11
 Enciclopédia de Artes Visuais – Itaú Cultural.  Disponível na Internet via: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=instituicoes_texto&c

d_verbete=5368> Acesso em: 25 set. 2013. 

12
 ENBA – Escola Nacional de Belas-Artes.  Esta instituição ministrava uma formação acadêmica calcada 

no modelo francês. Fundada em 1826 pelos artistas da Missão Francesa, – chamada ao Brasil em 1816, 

por D. João VI – dentre eles o arquiteto Grandjean de Montigny.  Até a Proclamação da República, em 

1889, denominava-se Academia Imperial de Belas-Artes; tornou-se a Escola Nacional de Belas-Artes e 

foi reorganizada segundo o modelo da Escola de Paris. Continuou a distribuir prêmios de viagem, 

correspondentes aos Prix de Rome da França, que permitiam aos vencedores dos concursos passar vários 

anos em Paris. Sobre a ENBA ver BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. Trad. Ana M. 

Goldberger. São Paulo: Perspectiva, 1981. p. 26. 

13
 BALBI, Marília. Portinari – o pintor do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. Coleção 

Paulicéia. p. 23. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=instituicoes_texto&cd_verbete=5368
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=instituicoes_texto&cd_verbete=5368
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A vida na capital federal não foi fácil para Portinari. Nos primeiros anos no Rio 

de Janeiro, sobreviveu exercendo o ofício de pintor em diversos serviços: pintou 

letreiros em livrarias, monogramas em carroças e até em carros fúnebres em Niterói. O 

jovem trabalhava para garantir sua estadia na capital federal com a finalidade de 

concluir seus estudos. À medida que foi aperfeiçoando sua técnica em desenho e 

pintura, Portinari passou a realizar retratos mediante encomenda, tipo de trabalho que o 

ocuparia por toda a vida. Foi nessa época que seu nome começou a circular na imprensa 

carioca, em virtude dos prêmios recebidos, como a menção honrosa recebida no Salão 

anual pelo retrato do escultor Paulo Mazzucchelli
14

. 

 Foi por meio da confecção de retratos da elite letrada que Portinari começou a se 

destacar como pintor no cenário nacional. Os retratos traziam retorno financeiro, com 

isso, ajudavam o pintor em seu sustento. Além disso, a produção retratística colaborava 

para a participação e inserção de Portinari no ambiente intelectual e político da época. 

 Segundo Sergio Miceli, os retratos documentaram e estimularam a necessidade 

das elites em investir em representações artísticas, com o intuito de construir uma 

determinada figura social. O artista, por seu turno, canalizava esta energia e a transmitia 

no feitio destas “imagens negociadas”
15

. Portinari foi se entrosando progressivamente 

com estas elites, para quem produzia retratos. Isto contribuiu, sobremaneira, para o 

reconhecimento do pintor no cenário artístico nacional. Portinari estava matriculado na 

tradicional Escola Nacional de Belas-Artes, aperfeiçoando as técnicas de sua pintura e 

familiarizando-se com os instrumentos do ofício, com as linguagens e modismos 

plásticos da época, com o convívio com colegas e professores, assim como com artistas 

premiados ou medíocres, estava, portanto, disputando um lugar entre a elite de artistas 

em condições de receber prêmios
16

. 

 Para um jovem filho de imigrantes pobres, desprovido de capital social, o 

acolhimento de uma obra nos Salões Anuais promovidos pela ENBA constituiria não 

apenas prova de reconhecimento e amadurecimento artístico, mas também de ascensão e 

aceitação social. Em 1922, Portinari começou a participar destes salões, geralmente 

                                                           
14

 Idem. Op. cit. pp. 22-23. 

15
 MICELI, Sergio. Imagens Negociadas: retratos da elite brasileira (1920-1940) São Paulo: Cia das 

Letras, 1996. pp. 14-15. 

16
 Idem. p. 27. 
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enviava produções retratísticas, e, já no ano seguinte, foi premiado com o retrato do 

escultor Mazzucchelli
17

. 

 Em 1924, pintou a tela Baile na Roça, que tentou exibir no salão, mas não 

logrou êxito. Esta obra evoca a cena de um baile de camponeses em uma cidadezinha 

caipira, possivelmente Brodowski. Destacam-se na pintura dois casais dançando, um 

sanfoneiro, um negro, um homem sentado à mesa e outras figuras bailando ao fundo
18

. 

Para muitos críticos de arte, esta tela é uma das primeiras de Portinari a tratar da 

temática nacional e possui características bem marcantes da estética modernista. 

 

 
Baile na Roça, 1924. Óleo sobre tela. 97 x 134 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

Os gêneros das pinturas com predileção a concorrer nos salões eram os retratos e 

as paisagens. Portinari adequou-se a este gosto para conseguir integrar o seleto grupo de 

artistas que eram aceitos anualmente
19

. Nos anos subsequentes, continuou concorrendo 
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 Idem. Loc. cit. 

18
 Projeto Portinari. Disponível na Internet via: 

<http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2305/detalhes>. Acesso em: 26 set. 2013. 

19
 MICELI, Sérgio. Op. cit. p. 24. 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2305/detalhes
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com retratos, quando em 1928, alcançou a maior premiação oferecida pela ENBA, a de 

viagem a Europa, com o retrato do poeta e amigo Olegário Mariano
20

. Para Miceli, 

Portinari foi se profissionalizando enquanto artista, identificando-se com seus colegas e 

concorrentes ao prêmio de viagem, tendo, dessa forma, que lidar com o desafio de 

perceber qual a figura social e institucional mais adequada a lhe servir de modelo para o 

envio apropriado em tal competição
21

. 

 Olegário Mariano Carneiro da Cunha tinha 39 anos quando foi retratado pelo 

pintor, encontrava-se no auge do seu prestígio literário, mundano e institucional. 

Também conhecido como o “Poeta das Cigarras”, havia sido eleito para a Academia 

Brasileira de Letras dois anos antes e agraciado com o título de “Príncipe dos Poetas 

Brasileiros”. Portinari captou este importante momento na vida de Olegário Mariano e o 

retratou vestindo o fardão acadêmico, expressando o conforto e a satisfação do retratado 

nesta indumentária, pelo recurso de pintar seu braço esquerdo dobrado com a mão no 

bolso, estabelecendo, assim, uma continuidade entre o personagem e o figurino, entre a 

forma e fundo. No canto superior direito, o pintor arrematou a tela como o brasão da 

família Carneiro da Cunha. A beleza masculina do retratado também foi enfatizada, 

constituindo uma dimensão estratégica na consolidação da imagem pública de um poeta 

dependente das aparições mundanas
22

. 

De acordo com Miceli, o retrato de Olegário Mariano prestava-se bem a função 

de ligar dois polos do oficialismo cultural do Rio de Janeiro na época, que eram a 

Academia Brasileira de Letras e a Escola Nacional de Belas-Artes. Isto porque Olegário 

era irmão de José Mariano Filho, médico, mecenas e historiador de arte, nomeado 

diretor da ENBA em 1926. A correspondência trocada entre Portinari e Olegário 

Mariano evidencia uma íntima relação de amizade entre um artista e seu mecenas. 

Portinari pintou, ao todo, oito retratos de Olegário Mariano, que, por sua vez, não 

poupava ajudas ao amigo pintor. A confecção de retratos parecia uma forma de 

agradecer a atenção dispensada pelo poeta
23

. 
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 Idem. p. 27. 

21
 Idem. p. 40. 

22
 Idem. p. 28. 

23
 Idem. pp. 30-31. 
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Retrato de Olegário Mariano, 1928. Óleo sobre tela. 198 x 65,3 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Em carta enviada a Portinari por Olegário Mariano, podemos perceber o tom 

afetivo, íntimo e descontraído com que o poeta tratava o pintor: 

 

Hola amigo. Que empresa foi essa? Que sopro de dignidade te passou 

pela alma obrigando-te a dar-nos notícias tuas?! Eu sabia que estavas 

em Brodowski (diabo de nome horrível para a gente escrever!) mas 

não acreditava que fosses capaz do imenso sacrifício de escrever uma 

carta. Estou contentíssimo com o gesto.
24

 

 

Como já dito acima, a confecção do retrato de Olegário Mariano fez com que a 

Escola Nacional de Belas-Artes premiasse Portinari com a viagem a Europa. O pintor 

escolheu a França como destino, mas visitou também a Itália, a Espanha e a Inglaterra. 

O letrado Manuel Bandeira, no jornal pernambucano A Província, fez uma observação 

sobre a premiação concedida ao jovem pintor: 

 

Já concorreu mais de uma vez ao Prêmio de Viagem do Salão. Foi 

sempre prejudicado pelas tendências modernizantes de sua técnica. 

Desta vez, fez maiores concessões ao espírito dominante na Escola, do 

que resultou apresentar trabalhos inferiores aos dos outros anos: isso 

lhe valeu o prêmio [...].
25

 

 

De acordo com Bandeira, Portinari já possuía “tendências modernizantes”, 

todavia, se adequou ao gosto acadêmico e tradicionalista da Escola Nacional de Belas-

Artes para conseguir a premiação mais alta que a instituição oferecia. 

Na Europa, Portinari teve contato com movimentos artísticos de vanguarda
26

 - 

também conhecidos como “ismos”: expressionismo, cubismo, surrealismo, entre outros 

– e com a arte passadista. Contrariando o hábito dos demais bolsistas da Escola 

Nacional de Belas-Artes, demonstrou baixíssima produtividade no continente europeu. 

Em carta ao amigo Olegário Mariano, relata como estava a vida em Paris: 

 

Continuo a visitar os museus. Não tive ainda vontade de começar a 

trabalhar. Cada vez acredito mais nos antigos. Entretanto há muitos 

modernos esplêndidos. Infelizmente, nos aí, copiamos o que eles têm 
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 Carta de Olegário Mariano a Candido Portinari, de 11 de dezembro de 1926. 

25
 BANDEIRA, Manuel. “O Brasil que insiste em pintar”. A Província: set. 1928. Apud. Projeto Portinari 

(org.) Op. cit. p. 215. 

26
 Segundo Jorge Schwartz, o termo ‘vanguarda’ foi apropriado do vocabulário militar por artistas e 

intelectuais que visavam conferir à sua produção um caráter político-social, em defesa da “arte engajada” 

em detrimento da “arte pela arte”. SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas Latino-Americanas: Polêmicas, 

Manifestos e Textos Críticos. São Paulo: Editora da USP: Iluminuras: FAPESP, 1995. p. 34. 
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de mau. [...] Não achas que estou em bom caminho visitando os 

museus? Depois, então, trabalharei.
27

 

 

 Portinari, dessa forma, justificava a ausência de trabalho em virtude das visitas a 

museus, na busca de conhecer os grandes mestres da pintura. Na carta, o pintor acusou 

os artistas brasileiros de copiarem o que a arte europeia tinha de ruim. Além disso, 

demonstrou o gosto pelos “antigos”, mas ao mesmo tempo se mostrou impressionado 

com as novas produções. Sendo assim, este contato com os museus europeus certamente 

influenciou a maneira de pintar de Portinari, que paulatinamente foi se afastando dos 

ditames tradicionalistas apregoados pela Escola Nacional de Belas-Artes e, pouco a 

pouco, foi despertando sua maneira própria de encarar a pintura
28

. 

 Do continente além do Atlântico, Portinari sentiu-se desejoso de pintar 

elementos que aludissem à sua terra, ao Brasil, a Brodowski, como afirmou em carta a 

antiga namorada Rosalita Mendes: 

 

Palaninho é da minha terra, de Brodowski. Palaninho é baixo, muito 

magro com a cara mole esbranquiçado pelo amarelão; tem o aspecto 

de uma criança seca e doente. Ele não tem expressão, mas a gente 

olhando para ele vê que é o Palaninho. Vê que é o Palaninho porque 

ele tem o bigode empoeirado e ralo e com algumas falhas; e só tem 

um dente. Usa umas calças brancas feitas de saco de farinha de trigo 

cheia de remendos escuros de pano listrado; ainda se nota o carimbo 

da marca da farinha. Embaixo ele amarra as calças com palha de 

milho para não apanhar lama não usa botina dia de semana. Aos 

domingos ele vai à missa com calça feita do mesmo pano e passada a 

ferro ao contrário. Usa paletó escuro listrado com uma golinha muito 

pequena e quatro botões: três pretos e um branco. Palaninho vai 

calçado de botinas de elástico ele fura um buraco no lado do joanete. 

As calças ficam engastadas nas botinas. Só usa colarinho, não se ajeita 

com gravata. Palaninho é beira corgo e dono de um sítio. Ele diz uma 

porção de coisas geniais que eu não sou capaz de escrever só sei 

arremedá-lo. O Palaninho é muito engraçado; honesto por 

necessidade, acredita em Deus e em todos os santos porque tem medo; 

às vezes mente. [...] Vim conhecer aqui em Paris o Palaninho, depois 

de ter visto tantos museus e tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí 

no Brasil eu nunca pensei no Palaninho.
29
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Palaninho, 1930. Desenho a grafite sobre papel. 19,5 x 13 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Na carta, Portinari descreve o Palaninho, um peculiar cidadão de Brodowski, 

com hábitos e vestimentas que remetiam ao povo da cidadezinha paulista. O pintor, em 

Paris, percebeu o Palaninho como um bom personagem para a arte que gostaria de 

desenvolver, uma arte mais independente da academia, mais portinariana. Essa carta 

projeta o desejo de Portinari de engajar-se na tematização da nacionalidade e do 

popular. O personagem Palaninho representa a confluência entre a aspiração do pintor e 

o ambiente do país que anseia pela descoberta do Brasil, por uma produção artística e 

cultural voltada para o nacional. Continuou a carta expressando, além da vontade de 

pintar alegorias de sua terra natal, como o ambiente tradicional e elegante da Escola 

Nacional de Belas-Artes o deixava pouco a vontade: 

 

Daqui fiquei vendo melhor a minha terra – fiquei vendo Brodowski 

como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada... Vou pintar o 

Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela 

cor. Quando comecei a pintar senti que devia fazer a minha gente e 

cheguei a fazer o “baile na roça”. Depois desviaram-me e comecei a 

tatear e a pintar tudo de cor – fiz um montão de retratos. Eu nunca 

tinha vontade de trabalhar e toda gente me chamava preguiçoso. Eu 

não tinha vontade de pintar porque me botaram dentro de uma sala 

cheia de tapetes, com gente vestida à última moda... [...] Uso sapatos 

de verniz, calça larga e colarinho baixo e discuto Wilde mas no fundo 

eu ando vestido como o Palaninho e não compreendo Wilde.
30

 

 

 Como foi anteriormente explicitado, Portinari pintou a tela Baile na Roça, que 

foi negada no Salão da ENBA em 1924. Muitos críticos de arte afirmam ser um dos 

primeiros quadros do pintor a evocar a temática nacional. A Escola Nacional de Belas-

Artes privilegiava em seus salões, produções de cunho retratista e naturezas-mortas. 

Portinari adequou-se ao gosto da instituição, tendo conseguido o prêmio de viagem a 

Europa, todavia, nesta carta, expressou como se sentia desconfortável no ambiente 

requintado da escola. Tentava se adaptar aos modismos e estilos, mas parecia deslocado. 

Apesar da vontade de retratar em suas telas elementos típicos de sua terra natal, 

Portinari permaneceu na Europa praticamente sem pintar. Em carta, o artista plástico 

cearense Vicente Leite aconselhou o pintor a começar a produzir na Europa: 
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Agora que pode-se dizer estar se aproximando a tua volta eu te 

escrevo não para contar novidades, porque coisa muito mais 

interessante e o meu dever de amizade impõe-me lembrar-te. 

Lembrar-te talvez não seja bem o termo porém o que eu quero dizer-te 

é que tem corrido por aqui que você está, levando aí em Paris, uma 

vida de verdadeiro desperdício de tempo, dinheiro e energias em 

prejuízo de uma “bagagem” seria que devia, (como acho que deve) te 

preocupar, pois é aí, cercado de um certo conforto material, modelos, 

museus, tradições e ambiente que deves aproveitar para produzir coisa 

definitiva. Não penses Portinari que te aconselho a fazer quadros e 

mais quadros, como fizera certo patrício nosso aí na Europa, porém 

fazer uma, duas, três coisas que garantam o conceito que tens aqui no 

meio, e, sobretudo corresponda as esperanças e desejos dos teus 

amigos, amigos e inimigos!
31

 

 

Outro amigo que sempre estimulava Portinari a produzir na Europa era Olegário 

Mariano. Em carta, de 1930, o poeta mais uma vez demonstrou o tom íntimo com que 

se correspondiam, apelidando-se como “padrasto” de Portinari: “E como vamos de arte? 

Modernista, passadista [...]? Vê lá seu capenga de uma figa, se vais envergonhar seu 

padrasto quando voltares...”
32

 

Mesmo com os apelos dos amigos, que insistiam em cartas para que o pintor 

produzisse, Portinari retornou ao Brasil, em 1931, com pouquíssimas obras: três 

naturezas-mortas, três desenhos, um autorretrato, um retrato e dois nus
33

. O pintor 

voltou casado com a uruguaia Maria Victoria, que conheceu no continente europeu. 

Enquanto esteve na Europa, aconteceu no Brasil uma importante reviravolta 

política – a Revolução de 1930, na qual o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas ascendeu a 

Presidência da República através de um golpe de Estado contra o candidato eleito com o 

apoio da oligarquia paulista, Julio Prestes. Ainda em Paris, Portinari recebeu uma carta 

do amigo e intelectual Celso Kelly, que o deixou a par da disputa presidencial em 1930. 

A carta expressa como a perspectiva pela sucessão presidencial agitava e envolvia o 

Brasil, fazendo com que só se falasse em política. 

Tudo nesta nossa terra anda suspenso. A disputa presidencial em torno 

do Julio Prestes (pela situação) e do Getúlio Vargas (pela oposição, 

que hoje é Minas e o próprio Bernardes) agitou tudo e só se fala é só 

política, política até o 1º de março.
34
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Getúlio Vargas assumiu o poder com a promessa de promover transformações e 

progresso. O novo governo tomou para si, responsabilidades que antes não lhe cabiam, 

como a industrialização, o trabalho, a saúde, a cultura e a educação. Dessa forma, foram 

criados novos ministérios, para que essa demanda fosse suprida, tais como o Ministério 

da Indústria e Comércio, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e Saúde 

Pública. A gestão varguista também renovou algumas instituições artísticas e culturais, 

conferindo-lhes novas feições, tais como a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico e a 

Escola Nacional de Belas-Artes. O arquiteto Lúcio Costa foi nomeado diretor da ENBA 

pelo então Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, por indicação de seu 

chefe de gabinete, Rodrigo Melo Franco. À frente da ENBA, Lúcio Costa adotou uma 

postura revolucionária, já que procurou tornar a instituição mais democrática e menos 

conservadora em relação à arte. 

Em 1931, o jovem arquiteto organizou o XXXVIII Salão Nacional, que ficou 

conhecido como Salão Revolucionário ou Salão Lúcio Costa, diante da oposição da ala 

conservadora da ENBA. Nesta edição, o salão não ofereceria prêmios e nem 

selecionaria trabalhos, todos poderiam expor. Segundo Ângela Luz, esta atitude 

quebrava a hierarquia da mostra oficial, com seu escalonamento de prêmios e medalhas. 

O Salão de 1931 rompia com as normas rígidas da arte brasileira calcadas na tradição e 

no academicismo, em uma relação direta com o que representou a Revolução de 1930, 

que derrubou as estruturas vigentes para dar lugar às novas possibilidades
35

.  

Já de volta ao Brasil, Portinari participou desse salão, tanto como expositor, 

quanto como membro da comissão organizadora, também composta pela artista Anita 

Malfatti, pelo escultor Celso Antônio e pelo literato Manuel Bandeira
36

.  Portinari 

enviou dezessete obras ao Salão de 1931, número inferior apenas aos vinte e quatro 

trabalhos expostos pelo artista plástico Guignard. Dentre estas obras, a maioria eram 

retratos de escritores e artistas, alguns deles amigos íntimos do pintor
37

.  

                                                                                                                                                                          
presidente Washington Luís. Bernardes, a quem Kelly se refere na carta, é Arthur Bernardes, mineiro que 

já havia sido Presidente da República, entre 1922-1926. 
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 LUZ, Ângela. A XXXVIII Exposição Geral de Belas Artes e sua significação para a construção da 

modernidade no Brasil. Salão de 31. Cadernos PROARQ 12. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo. Rio de Janeiro: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UFRJ, 2008. pp. 15-16. 
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 Idem. Loc. cit. 
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Henrique Pongetti, Maria Portinari, Manuel Bandeira, Dante Milano, Murilo Mendes, Jaime Ovalle, 
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 O literato Mário de Andrade – conhecido como um dos expoentes do movimento 

modernista brasileiro – esteve presente no salão e se encantou, em especial, por um 

trabalho apresentado por Portinari: o retrato do violinista Oscar Borgeth. De acordo com 

Sérgio Miceli, Mário de Andrade considerou O Violinista como “o melhor quadro do 

Salão de 31”, se não era o melhor, certamente era o maior em tamanho diante das outras 

obras exibidas pelo pintor
38

. 

 A tela retrata um músico portando seu instrumento, caracterizando-se por uma 

composição bem resolvida que mostra o instrumentista sentado em uma cadeira, com o 

violino na mão esquerda e o arco na mão direita, que por sua vez se apoia na perna. O 

violinista está com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo e a expressão meio 

reflexiva e absorta, usando óculos de aros finos com olhos indefinidos
39

. Para Miceli, o 

elemento surpreendente é o tratamento “arlequinal” que foi aplicado às partes do rosto, 

das mãos e do próprio violino, como se o nivelamento cromático realizado estabelecesse 

pontos na cadeia de produção de som. Contudo, segundo Miceli, Portinari não 

conseguiu transmitir uma ligação tão intensa entre o músico e o seu instrumento, sendo 

assim, o encantamento de Mário de Andrade pela tela pode ser atribuído ao colorido ou 

à composição engenhosa
40

. Anos mais tarde, Mário escreveu a respeito deste quadro: 

 

[...] “O Violinista” era já uma obra admirável pela composição e pela 

firmeza extraordinária do desenho, e me deixei arrastar pelo 

entusiasmo. [...] Havia nela uma “necessidade” interior impossível de 

confundir-se com o prazer da novidade e as preocupações de 

originalidade. E depositei no pintor uma confiança sem reservas...
41

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Francisco Braga, Oscar Lorenzo Fernandes, Oscar Borgeth, Luís Peixoto, Carlos de Lima Cavalcanti, 

dois estudos e duas naturezas mortas. In: MICELI, Sérgio. Op. cit. p. 159. 
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 Idem. p. 60. 
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 Idem. Loc. cit. 
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 Idem. Loc. cit. 
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O Violinista, 1931. Óleo sobre tela. 110 x 80 cm.  

Fonte: Projeto Portinari. 
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É importante salientar que quando retornou da Europa, Portinari estabeleceu dois 

importantes contatos dentre os que compunham a intelectualidade brasileira da época – 

o arquiteto Lúcio Costa e o literato Mário de Andrade. Ambos engajados na produção 

artística e cultural, bem relacionados e entrosados, e, funcionários públicos – Lúcio 

Costa diretor da Escola Nacional de Belas Artes; Mário de Andrade chefe do 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. 

Como bem apontou Miceli, antes da viagem a Europa, o pintor vinha se 

dedicando à produção de retratos da elite e, com isso, começou a participar do ambiente 

cultural, mas ficou limitado, uma vez que lidava, na maioria das vezes, com pessoas 

ligadas ao universo dos colegas de aprendizagem na ENBA – companheiros de trabalho, 

professores, críticos de arte, jornalistas – o que comprova o “virtual confinamento 

social” do pintor, que estava restrito ao espaço da prática profissional e da afirmação 

artística
42

. 

 A relação com Lúcio Costa e Mário de Andrade contribuiria, sobremaneira, para 

ampliar o círculo de amizades do pintor, que passou a estabelecer contatos, em especial 

epistolares, com influentes nomes que se destacavam entre a elite política e letrada. A 

relação epistolar entre Lúcio Costa e Portinari não foi muito cultivada, já Mário de 

Andrade figura entre um dos mais assíduos missivistas do pintor. 

A historiadora Annateresa Fabris, em Portinari, amico mio, analisa as missivas 

enviadas por Mário de Andrade a Portinari. Para Fabris, Mário sentia orgulho por ter 

auxiliado o pintor a engrenar na carreira artística, uma vez que Portinari era para o 

literato o tipo ideal de artista brasileiro, necessário naquele momento ao movimento 

modernista
43

. 

 As missivas trocadas entre Mário de Andrade e Candido Portinari foram 

frequentes. Nelas, ficava expresso o tom afetivo e íntimo em que se tratavam os amigos. 

Os assuntos abordados nas correspondências eram pessoais e profissionais. O pintor e o 

literato costumavam pedir conselhos um ao outro sobre seus respectivos trabalhos. 

Portinari comentava sobre o planejamento e a execução de suas pinturas, como na carta 

enviada a Mário, em 1936: 
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Estamos com a exposição dos alunos aberta. O pessoal da Escola de 

Belas Artes não se conforma. Vamos começar segunda-feira um 

quadro de quatro metros. Todos os alunos vão trabalhar nele. O 

motivo vai ser café. Ainda não comecei nada pra mim. Esse negócio 

de dar aula apaixona, a gente fica inteiramente absorvido.
44

 

 

 Mário de Andrade, por sua vez, como chefe do Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, encomendava inúmeros trabalhos de Portinari, não só para a 

instância burocrática que presidia, mas para si próprio. Em carta datada de 1937, Mário 

pede a Portinari que confeccione uma pintura para a capa do programa do Congresso da 

Língua Nacional Cantada, que estava organizando: 

 

Preciso sua colaboração pro Congresso da Língua Nacional Cantada!!! 

Em que um pintor pode cantar no Congresso? Nisto: O Congresso vai 

dar vários concertos na semana dele, pelo menos três. Ora, os 

programas devem ter capa, uma capa única, que quero firmada pelo 

maior pintor e maior desenhista do Brasil: você. [...] Você faça o que 

quiser: desenho em branco e preto, desenho colorido, aquarela, 

guache, o que quiser. Nessa capa devem estar os seguintes dizeres: 

“Teatro Municipal” (sem h) e “Congresso da Língua Nacional 

Cantada”. E além disso o desenho que você quiser, alusivo a cantar, 

corais, cantadores populares, o que você quiser desse gênero.  E faço 

questão da sua assinatura. Pagamos pelo desenho 200$000. Não é 

nada, sei, mas você faz por amizade.
45

 

 

 

Miceli sustenta que, do relacionamento entre Mário de Andrade e Portinari, 

ambos extraíam benefícios e obrigações. As expectativas de Portinari em relação a 

Mário de Andrade se pautavam em torno da promoção pessoal e institucional no 

mercado intelectual e artístico da época: solicitação de textos para catálogos, de artigos 

para divulgação na imprensa, até mesmo de monografias. Mário desempenhou um papel 

decisivo no processo de legitimação e consagração do nome do artista, tanto no campo 

nacional, quanto no internacional
46

. Mário, por sua vez, como um colecionador de arte 
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desprovido do capital necessário à sua consumação, contava com Portinari para abrir 

novas possibilidades de comércio. O pintor lhe confiava suas próprias obras para venda 

no mercado paulista, ou colocava ao alcance do literato algumas obras com um preço 

mais em conta, concedendo-lhe o status de comprador preferencial. Além disso, o poeta, 

narcisista assumido, desejava sempre mais representações de sua pessoa, qualquer que 

fosse o artista. Portinari realizou alguns retratos de Mário de Andrade. Após saber que 

Portinari havia confeccionado retrato do também poeta Manuel Bandeira, Mário 

escreveu ao pintor dizendo-lhe que invejava Bandeira e gostaria também de fazer um 

novo retrato
47

: 

 

Fiquei com água na boca e... com ciúme, de você me propor me fazer 

um retrato meu nessa luz boa de Petrópolis, já tendo feito o do 

Manuel, ah se eu pudesse! Se eu fosse dono de mim, largava tudo e 

voava pra aí, só pra conseguir essa glória nova. Aliás, estou louco para 

ver o retrato do Manuelzinho, se tiver fotografado me mande uma 

cópia.
48

 

 

 

 Segundo Miceli, Mário de Andrade e Portinari foram sentindo-se beneficiários e 

artífices das políticas públicas que estavam sendo criadas e implantadas no campo 

cultural. Em 1935, por exemplo, ambos passaram a integrar o corpo docente do Instituto 

de Artes da Universidade do Distrito Federal. Essas experiências compartilhadas foram 

moldando um relacionamento íntimo, caracterizado pela fidelidade e franqueza de parte 

a parte
49

.  

 Quando retornou da viagem à Europa, Portinari ampliou consideravelmente seu 

círculo de amizades e, com isso, construiu uma poderosa rede de relações pessoais e 

epistolares. Um importante meio de estabelecer laços de amizade, assim como 

compartilhar ideias e favores, entre a elite letrada deste período foi o intercâmbio 

epistolar.  

 Mônica Pimenta Velloso, que estudou as missivas trocadas entre os modernistas 

Mario de Andrade e Prudente de Moraes Neto, sustenta que os intelectuais deste 

período criavam laços intelectuais e afetivos através de uma extensa rede epistolar. 

Nesta rede circulavam ideias e reavivavam afinidades que conferiam impulso ao 
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movimento modernista brasileiro. As cartas compunham esta rede de trocas, adesões e 

sociabilidades. Segundo Velloso, historicamente, a escrita epistolar contribuiu para 

fomentar diversos movimentos intelectuais
50

.  

 Para Velloso, nas primeiras décadas do século XX, a sociedade brasileira foi 

marcada pela reorganização da esfera pública literária, pela busca de autonomia estética, 

pela emergência de novas formas de civilidade, pela publicidade do privado e a 

consequente “exposição do íntimo”. Nesse ínterim, a amizade epistolar funcionou como 

importante aglutinadora da identidade social do grupo, em especial do modernista, 

conferindo-lhe sentido
51

. 

Em Correspondances d’intellectuels, Michel Trebitsch trata justamente das 

cartas trocadas entre intelectuais, considerando essa rede epistolar como um espaço de 

“sociabilidade intelectual”.  Trebitsch utilizou como fonte, as missivas enviadas por 

Henri Lefebvre a Norbert Guterman, no período compreendido entre 1935 e 1947. Tais 

cartas seriam, de acordo com o pesquisador, prova de uma amizade intelectual, 

constituindo um trabalho feito a quatro mãos. Além disso, seriam um importante 

documento político e um forte testemunho das redes sociais formadas por estes 

intelectuais. A amizade entre Guterman e Lefevbre foi manifestada nas 

correspondências em pequenos gestos, tais como o envio de livros, relatos de viagens, 

confidências amorosas, desabafos sobre dificuldades familiares e financeiras, entre 

outros
52

. 

 Trebitsch defende que além da relação emocional, a amizade epistolar entre 

intelectuais demanda um fluxo contínuo por troca de informações. Sendo assim, as 

cartas são construídas com progressiva colaboração e atuam como um importante 

veículo para a troca de ideias entre os intelectuais - uma forma de amigos epistolares 

influenciarem um ao outro, reunir esforços, pensar em conjunto por meio das opiniões 
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expressas nas missivas
53

. O objetivo é claro: “Nous pouvons em conjuguant nos efforts 

établir une circulation dês idées, devenir des ‘autorités’.”
54

 

 As cartas trocadas entre os intelectuais contribuiriam para somar esforços, 

tornando seus promotores, autoridades em suas áreas de atuação. Segundo Mônica 

Pimenta Velloso, as missivas mobilizavam os seus interlocutores em torno de um 

projeto estético comum, assegurando as mediações necessárias à execução deste 

projeto
55

. 

 Nas cartas trocadas entre Portinari e outros nomes da elite letrada do período, 

como por exemplo, o já citado intelectual Mário de Andrade, podemos perceber este 

intercâmbio de ideias, informações e opiniões sobre obras já realizadas ou em processo 

de criação. Por meio das correspondências, artistas e intelectuais debatiam sobre 

acontecimentos políticos e culturais, sobre trabalhos que estavam sendo amadurecidos 

ou desenvolvidos, faziam encomendas, combinavam preços, discutiam acerca de 

exposições e viagens, falavam sobre artigos publicados em revistas, dentre muitos 

outros temas. Sendo assim, a leitura das dessas missivas possibilita ao pesquisador ter 

uma visão bastante rica do que estava em voga neste ambiente, acompanhar o 

desenrolar dos acontecimentos que marcaram os contemporâneos de uma época. 

 De acordo com Marco Antonio de Moraes, as cartas podem testemunhar também 

a dinâmica de um determinado movimento artístico. As linhas e entrelinhas das 

missivas trocadas entre eles figuram como os bastidores da vida intelectual. Dessa 

forma, estas correspondências revelam um agitado “canteiro de obras”
56

. 

 Diversos trabalhos de Portinari têm seus bastidores revelados através da leitura 

de suas missivas. Em carta ao intelectual e político Ribeiro Couto, por exemplo, o pintor 

descreveu o processo de confecção dos murais do Ministério da Educação e Saúde e sua 

satisfação em realizar tal empreitada, que foi encomendada pelo intelectual mineiro 

Gustavo Capanema, ministro desta pasta desde 1934. 
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Caro Ribeiro Couto, 

Estou para lhe escrever há nem sei quanto tempo, mas tenho estado 

tão atarefado que você não pode fazer ideia. Comecei há um ano e 

meio o maior trabalho de minha vida. Não sei se você sabe que estou 

pintando o novo Ministério da Educação. Os meus alunos e eu [?] o 

trabalho às oito da manhã e voltamos às seis da tarde todos os dias. 

Junto vão as fotografias dos desenhos. A pintura vai ser afresco.Os 

painéis são todos grandes as figuras dos 12 menores são maiores que o 

natural e a dos dois restantes medem de 2 a 4 metros, pelas 

reproduções você poderá avaliar. Estou muito contente pois o meu 

sonho era poder fazer um trabalho assim.
57

 

 

 

A leitura da correspondência pessoal de Portinari revela o entrosamento do 

artista com importantes nomes da elite política e letrada. Inúmeras cartas tratam de 

obras e acontecimentos que marcaram o período, proporcionando ao pesquisador que as 

lê, a noção da conjuntura e do desdobrar destes eventos. Dessa forma, permitem uma 

boa leitura do campo intelectual, cultural e político da época. 

Os historiadores Valdei Lopes de Araujo e Lucia Maria Paschoal Guimarães 

objetivaram em seu trabalho entender o funcionamento do sistema intelectual brasileiro 

do início do século XX através da correspondência passiva do geólogo estadunidense 

John Casper Branner, pesquisada nos arquivos da Universidade de Stanford
58

. Para os 

autores, as cartas recebidas por Branner são capazes de revelar muito sobre o sistema 

intelectual, uma vez que o geólogo construiu uma trajetória profissional e acadêmica 

singular, sedimentada tanto no conhecimento científico, quanto na constituição de uma 

poderosa rede de relações pessoais que incluía importantes nomes do governo e das 

Letras
59

. Ou seja, ao longo de sua carreira, além do capital intelectual, Branner 

acumulou amigos certos nos lugares certos
60

. 

 Segundo Araujo e Guimarães, a análise da lista de interlocutores de Branner é 

uma pista valiosa, uma vez que eles eram o que se pode chamar de “homens-

instituição”, já que estavam à frente das instâncias de ciência e poder no Brasil. As 

relações epistolares do geólogo eram cuidadosamente mantidas pela troca frequente de 

cartas e favores. Aliás, o favor era “conscientemente a moeda de troca” nestas relações. 

Em inícios do século XX, o ambiente institucional era precariamente desenvolvido, 
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desse modo, a forma mais rápida de inserção profissional e social eram os vínculos 

particulares, muitas vezes travados através das missivas
61

. Em virtude desta situação 

institucional, as relações entre os intelectuais eram mais sensíveis ao contato pessoal. 

Dessa forma, as correspondências – que comportavam assuntos profissionais e pessoais 

– eram escritas como meio de aproximação e interação da elite letrada
62

. 

 Portinari, assim como Branner, acumulou amigos certos nos lugares certos. A 

lista de interlocutores do pintor reúne importantes nomes, tais como os poetas Olegário 

Mariano, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade; os intelectuais Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Raul Bopp, Menotti del Picchia; os arquitetos Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer; os artistas plásticos Dante Milano, Vítor Brecheret, Paulo 

Rossi Osir e Lasar Segall; os políticos e intelectuais Gustavo Capanema, Ribeiro Couto, 

Rodrigo Melo Franco e Afonso Arinos; o músico Heitor Villa-Lobos, os empresários 

José Olympio e Raymundo Ottoni de Castro Maya; e, o próprio presidente Getúlio 

Vargas. 

 Estes nomes compunham parte da elite política e intelectual brasileira dos idos 

da década de 1930. A relação entre estas personalidades, em grande parte, era tecida e 

mantida por meio do intercâmbio epistolar. Por cartas, os intelectuais tratavam de 

assuntos profissionais - de cunho político e intelectual, de assuntos íntimos e pessoais, 

e, além disso, cultivavam as amizades que eram responsáveis pela manutenção de seu 

lugar social. Era indispensável ser bem relacionado para conseguir boas oportunidades 

de trabalho. As missivas eram frequentemente utilizadas para pedir empregos ou a 

nomeação para determinados cargos. Nesse contexto, a amizade epistolar, nutrida com 

importantes interlocutores, era fundamental para aquele que quisesse conviver e 

participar deste ambiente cultural. 

 Para Michel Trebitsch, as correspondências da elite letrada funcionam como um 

importante instrumento de análise da “sociabilidade intelectual”. O pesquisador aponta 

três motivos que corroboram sua afirmação. Em primeiro lugar, as cartas são provas de 

um modo de relação social dominado pela palavra escrita – parole, em detrimento da 

oralidade – oralité. Em segundo lugar, as missivas podem ser definidas como narrativa 

pessoal, aproximando-se das autobiografias e diários íntimos. Neste aspecto, diferem 

dos textos destinados à publicação, o que lhes confere uma força de autenticidade, real 
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ou imaginária, que a qualifica a explicar o que aconteceu, o relato íntimo dos 

envolvidos. Finalmente, em terceiro lugar, a correspondência é um lugar de 

sociabilidade do privado e do íntimo, em oposição ao público - como revistas, 

conferências ou manifestações. Mas, mesmo no âmbito privado, é um lugar de troca, 

não só entre indivíduos, mas entre comportamento individual e as regras estabelecidas 

exteriormente, pelos códigos sociais ou padrões de escrita
63

. 

 Todavia, como bem apontou Roger Chartier, na medida em que a carta é o 

próprio ato de sociabilidade, ela vem de uma prática social mais ampla, que longe de ser 

assunto unicamente do privado, também perpassa a esfera pública
64

. Como texto, a carta 

entra na história como um gênero literário complexo, com todos os seus usos e 

desenvolvimentos, herdeira da tradição do “comerce des esprits” do século XVII, com 

seus grandes escritores de cartas – Madame de Maintenon, Madame de Sévigné –, que 

muito se aproxima, com sua dimensão feminina, íntima e descritiva, e, com sua 

narrativa pessoal (autobiografia, memórias, diários) do romance. Mas as cartas também 

são herdeiras da escrita ou políticas públicas, como as “Cartas Filosóficas” – 

Montesquieu, Voltaire –, ou cartas para a imprensa, muito próximas em forma ou 

função dos manifestos e das petições públicas
65

.  

 Além destes aspectos, é preciso ter em mente que muitos intelectuais 

expressaram o desejo, ainda em vida, de ter suas cartas publicadas, como é o caso de 

Mário de Andrade, que pediu que sua correspondência pessoal ficasse arquivada durante 

cinquenta anos após sua morte, para então ser revelada ao público. Dessa forma, seria 

ingênuo tratar das cartas como um espaço de sociabilidade unicamente do privado. 

Vicente Kaufmann tem uma boa definição, para ele, as correspondências se encontram 

em um “espaço paradoxal” entre as esferas pública e privada
66

. 

Como foi exposto anteriormente por Araujo e Guimarães, a troca de favores era 

tema corriqueiro nas cartas. Contudo, existia um código por trás da permuta: não se 

costumava pedir algo, sem ter oferecido antes ou depois alguma recompensa
67

. A troca 

de favores fica expressa em uma das cartas entre Portinari e o então ministro Capanema. 

Portinari estava confeccionando os murais do edifício sede do Ministério da Educação e 
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Saúde, dessa forma, estava mais próximo de Capanema, estreitando mesmo os laços de 

amizade, o que o fez tomar a liberdade de escrever pedindo a criação de um cargo, a ser 

ocupado por ele próprio, na Escola Nacional de Belas-Artes: 

 

Por tudo isso – e também pela convicção em que estou de estar 

realizando obra patriótica – é que tomei a iniciativa de propor, à sua 

inteligência, a criação, na Escola Nacional de Belas-Artes, de um 

atelier onde sejam ministrados conhecimentos de pintura mural. Esse 

gênero de pintura – pela possibilidade que oferece de irradiação, de 

influência coletiva, - tem sido utilizado, desde os tempos mais 

remotos, pelos governos de quase todos os países, como elemento 

precioso de educação e propaganda. Em todas as escolas de arte, 

ocupa essa cadeira lugar da maior importância, - a sua utilidade 

resultando, inclusive, da necessidade que têm os governos de decorar 

os seus melhores palácios. Desta forma, não há razões para que o 

Brasil – que vem acompanhando os progressos dos países civilizados 

nos demais setores de sua atividade, quer administrativa, quer literária, 

quer cientifica, - deixe de ter o seu curso de pintura mural, inexistente 

até hoje na Escola Nacional de Belas-Artes. Daí a proposta – que 

tomo a liberdade de reiterar ao ilustre Ministro – para o 

aproveitamento, naquela instituição, do meu curso de pintura mural.
68

 

 

Nesta carta, apesar da intimidade que o pintor teve para pedir a criação do cargo 

para Capanema, percebe-se o tom respeitoso e formal com que se dirige ao ministro. 

Portinari não ofereceu exatamente algo em troca, mas sim articulou o projeto cultural 

promovido pelo Estado ao seu desejo. O artista afirmou que a criação da cadeira de 

Pintura Mural na Escola Nacional de Belas-Artes seria de fundamental importância para 

a educação e para a propaganda do governo, servindo também para decorar os palácios 

estatais. O argumento utilizado por Portinari foi que países civilizados já promoviam a 

pintura mural, e, como o Brasil buscava acompanhar o desenvolvimento destes países 

no campo literário, científico e administrativo, era necessário que o fizesse também no 

artístico. Além disso, o pintor afirmou que estava a realizar “obra patriótica” com a 

empreitada dos murais do Ministério da Educação e Saúde, o que tornava seu nome o 

mais indicado para ocupação do cargo. 

Gustavo Capanema prontamente respondeu a carta de Portinari, dizendo que 

havia levado o decreto-lei de criação da cadeira de Pintura Mural ao Presidente Getúlio 

Vargas e que faltava somente esperar pela aprovação. Contudo, o ministro, nesta mesma 

carta, faz uma série de pedidos para o pintor: 
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Meu caro Portinari, 

Levei ontem à noite ao Presidente o decreto-lei de criação da cadeira 

de pintura mural e a proposta de sua nomeação para este lugar. 

Esperamos um pouco mais, e este caso estará resolvido. Peço lhe que 

faça o estudo do painel da família para a sala de espera. Encarreguei o 

Sousa Aguiar de ver por que preço poderemos fazer os azulejos aqui 

no Rio, mas não tive ainda resposta. Verifiquei que o quadro do salão 

de audiências, que ainda falta, deve ser o da carnaúba. Comum que 

você o estude. Pessoalmente, conversaremos mais detidamente sobre 

cada um destes assuntos. Cordialmente, Capanema.
69

 

 

 

Capanema elencou uma série de trabalhos que Portinari estava confeccionando 

para a sede do ministério. Citou o painel da família, o painel da carnaúba e os azulejos 

da portada. Como foi anteriormente explicitado, é possível perceber estas obras sendo 

pensadas e tomando forma através das correspondências. O que ficou claro nesta 

missiva é que após atender ao pedido de Portinari, Capanema não hesitou em palpitar 

acerca dos trabalhos que o pintor estava realizando. 

Gustavo Capanema foi nomeado ministro da pasta da Educação e Saúde Pública 

por Vargas, em 1934, cargo no qual permaneceu até o fim do Estado Novo, em 1945. 

Em seu ministério reuniu um grande número de artistas e intelectuais, das mais variadas 

correntes de pensamento. Portinari foi um dos artistas que realizou inúmeros trabalhos 

para este ministério, o que contribuiu também para a aproximação do artista com o 

ministro e com os demais intelectuais que conviviam naquela ambiente, como o poeta 

Carlos Drummond de Andrade, que era chefe de gabinete de Capanema. 

Duas cartas enviadas pelo poeta e funcionário público Carlos Drummond de 

Andrade para Portinari exemplificam outro importante aspecto a ser destacado em 

relação às missivas: a existência de um código epistolar. Segundo Araújo e Guimarães, 

ao escrever uma carta, o remetente respeitava um complicado protocolo de 

reconhecimento das hierarquias, que determinava as formas de abrir e fechar as cartas, 

assim como o tom, formal ou informal utilizado na escrita
70

.  

Na primeira carta, Drummond escreveu em tom mais formal, pois abordava um 

assunto profissional. Desse modo, quem escreve não é o poeta e amigo, mas sim o chefe 

de gabinete do ministro Gustavo Capanema. Mesmo assim, demonstrou muita 

intimidade no trato: 
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Meu caro Portinari, 

Você como vai? Estou com [?] saudades de você, de sua pintura, de 

ver a cara acolhedora e tão cheia de estímulos. Do museu me 

mandaram a relação das exposições marcadas para este ano. Não 

houve jeito de fazer a sua em maio, dado o compromisso com o Lasar 

Segall, assumido ainda no ano passado. A sua ficaria, assim, para 

junho. Espero que isto não atrapalhe seus planos e até me dê mais 

folga para preparar tudo. [...] Diga-me alguma coisa a respeito e 

receba o abraço epistolar, que em breve será um abraço de verdade, do 

seu velho Carlos.
71

 

  

 Em outra missiva, Drummond se mostrou mais informal, pois tratava de 

assuntos pessoais. Dessa forma, escreveu como o amigo, desejoso por contar as 

novidades e saber notícias sobre o pintor: 

 

Candinho, 

Tive, na semana passada, uma grande alegria: um sujeito da All 

America Cables telefonou-me perguntando o seu endereço, porque 

tinha um telegrama de Detroit para você. O homem estava tão 

contente que violou o sigilo profissional e foi logo contando que o 

telegrama continha um convite para você expor nos Estados Unidos. 

Dei-lhe o nome de Brodowski, que ele custou a pegar (B de Beatriz, R 

de Rosa, O de Oscar...) e fiquei mais satisfeito ainda com a alegria 

desse brasileiro perdido em um escritório americano, que tinha pressa 

em transmitir a boa notícia. V. a recebeu? Quais são os seus projetos? 

Creio que a sua viagem aos Estados Unidos terá que se fazer de 

qualquer modo, e imagino a importância enorme que ela terá para sua 

arte. Aqui todos sentimos saudades de V. e da sua pequena e afetuosa 

tribo. Quando terminam essas férias? A saúde está em forma? Eu 

continuo afundado no papel e na improdutividade. Capanema, com o 

trabalho numeroso de sempre. Dolores lembra-se a Maria e Olga. 

Nosso abraço para Você. Afetuosamente, Carlos.
72

 

 

 

Drummond quis dar uma boa notícia ao amigo, que estava de férias. Disse-se 

com saudades do pintor e de sua prole, também pergunta sobre a saúde de Portinari. O 

chefe de gabinete abriu a primeira carta citada com mais formalidade para tratar o 

artista: “Meu caro Portinari”. Já na segunda missiva, Drummond demonstrou mais 

afetividade e intimidade, tratando Portinari por “Candinho”, como era chamado pelos 

amigos mais próximos. Sendo assim, Carlos Drummond de Andrade escreveu cartas de 
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formas distintas para Portinari, uma enquanto funcionário público, tratando de assuntos 

profissionais, outra como amigo íntimo, abordando assuntos pessoais. 

Para Antonio Castillo Gómez, estilos de escrever tratavam de criar um cânone 

epistolar articulado em torno de três partes: abertura, desenvolvimento e fecho. As 

cartas deveriam ser mais rígidas quando remetidas aos superiores e mais descontraídas 

quando tinham por destinatário um familiar, um amigo, ou outra pessoa da mesma 

posição. Após a saudação, o remetente deveria dedicar-se ao desenvolvimento da carta. 

Quase sempre se começa por dar conta daquela carta a que se responde ou por 

manifestar a ânsia de novidades criada pela distância, para logo entrar em cheio nos 

assuntos referidos
73

. Ao término da carta, no momento da despedida, volta-se ao 

protocolo e à cortesia, encerrando, desse modo, um artefato cultural cuja linguagem e 

disposição projetam uma determinada imagem da pessoa que escreveu. Uns e outros 

aspectos de uma carta podem converter-se em um artefato capaz de representar as regras 

do pacto social e, em decorrência, projetar a imagem de quem a tinha escrito, assim 

como sua posição social
74

. 

Michel Trebitsch também acredita no uso de códigos e estratégias no momento 

de escrever cartas, e, propõe a distinção de interlocutores em duas categorias: a primeira 

pode ser definida como um “jogo de redes” – formais ou informais, na segunda 

prevalece a amizade intelectual. No “jogo de redes” os intelectuais ocupam posições 

sociais distintas e a carta é, muitas vezes, escrita com o intuito de alçar melhores 

posições ou de se integrar em determinado círculo. Na segunda categoria, os intelectuais 

ocupam a mesma posição social e são ligados por preocupações estéticas e ideológicas 

comuns, nutrindo por meio das missivas um relacionamento mais íntimo e duradouro
75

. 

De acordo com Castillo Gómez, mudar e transpor o discurso, ou seja, adaptar-se 

à pessoa do destinatário da carta, eram requisitos de toda missiva que se pretendesse 

adequada e bem escrita
76

. Portinari, ao escrever cartas, respeitava o protocolo e as 

hierarquias. Quando escrevia para amigos próximos, utilizava uma linguagem mais 

casual e informal. Se o destinatário fosse alguém em posição social distinta ou, se 

fossem assuntos estritamente profissionais, a linguagem adotada na carta era formal e 
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cerimoniosa. Em carta ao amigo e também pintor, Waldemar da Costa, Portinari usou 

um tom bem íntimo e informal: 

 

Waldemar Amigo 

Ficamos contentes por receber notícias tuas, pois há muito não 

sabíamos de ti. Agradecemos e retribuímos os votos de feliz 33. 

Estivemos em Petrópolis já duas vezes e perguntamos por ti sem 

resultado; não fomos até aí por não termos de avisado. A Maria agora 

já está boa, mas esteve muito mau do fígado, tanto que esteve durante 

o tratamento em casa da mãe dela. [...] Aqui esteve o Di Cavalcanti 

para me convidar a fazer parte de uma nova sociedade moderna 

fundada ultimamente em S. Paulo. Falei em ti e na Sylvia e no grupo 

do salão, ele porem aceitou poucos nomes entre eles o teu. [...] 

Ultimamente fiz 36 pequenos retratos alguns dos engenheiros [?] que 

saíram este ano, foi um trabalho estafante e sem grande resultado 

monetário, em todo caso a gente vai como tu sabes: - trabalha hoje 

para pagar o que comeu ontem. Talvez lá para quarta ou quinta-feira 

iremos novamente em Petrópolis e gostaríamos de encontrar contigo. 

[...] Em Petrópolis ou quando [?] conversaremos sobre todas as 

novidades. Lembranças de Maria e Portinari.
77

 

 

Nesta carta, prevaleceu a “amizade intelectual” que se enquadra na segunda 

categoria proposta por Trebitsch, na qual, os interlocutores ocupam posições sociais 

semelhantes ou fazem parte de um mesmo grupo estético
78

. Candido Portinari e 

Waldemar da Costa foram artistas plásticos, membros da estética modernista. Portinari 

não fez rodeios para tratar o amigo, utilizou linguagem informal e abordou assuntos 

pessoais, mas não deixou de falar de trabalho. Contudo, quando se referiu ao trabalho, 

foi para compartilhar experiências com o amigo pintor, que, ao que parece, poderia 

entender o reclame do artista, talvez por compartilhar da mesma situação. Além disso, 

Portinari falou da saúde da esposa, Maria, assunto extremamente íntimo e só abordado 

em correspondências que remetia aos seus amigos mais próximos. Portinari começou a 

carta seguindo o protocolo que foi citado por Castillo Gómez: agradece a carta recebida, 

retribui os votos de feliz ano novo e fala como foi bom receber notícias do amigo, para, 

finalmente, entrar no assunto
79

. Na despedida, mandou lembranças no nome dele e da 

mulher, Maria. 

Já em carta escrita ao Presidente Getúlio Vargas, o pintor seguiu toda cerimônia 

e os protocolos exigidos para se referir a um chefe de Estado: 
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Exmo. Sr. Presidente Dr. Getúlio Vargas, 

Tenho a satisfação de comunicar a V. Exa. que os estudos para 

decoração das duas salas na biblioteca do Congresso, foram aprovados 

pelo Sr. MacLeish e pelo arquiteto do Capitólio. Ainda este mês 

começarei a pintar diretamente nos muros. Os motivos escolhidos são 

comuns a todos os países da América: Descoberta, Pioneiros, 

Catequese e Ouro. As dimensões da pintura são aproximadamente 

1000 pés quadrados. Agradeço a V. Exa. mais uma vez o apoio moral 

e material que me tem dispensado para realizar meu trabalho de 

pintor. De V. Exa. patrício e admirador.
80

 

 

Nesta carta, Portinari descreveu os desdobramentos do trabalho que estava 

realizando na ala da Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso, nos Estados 

Unidos. Os murais que estavam sendo confeccionados pelo artista no edifício do 

Ministério da Educação e Saúde tiveram grande repercussão, o que ocasionou a 

oportunidade de trabalho nos EUA. Para realizar os murais da Biblioteca do Congresso, 

Portinari precisou interromper temporariamente o trabalho no MES, mas, para tanto, 

obteve o apoio e a autorização do ministro Capanema e do Presidente Vargas, já que 

estaria contribuindo para divulgação da arte nacional no exterior. 

Para dirigir-se ao Presidente, Portinari utilizou linguagem formal e pronomes de 

tratamento em sinal de respeito à hierarquia. Na carta, expressou a gratidão pelo apoio 

moral e material que Vargas lhe dispensava. Na despedida, afirmou-se como um 

admirador do Presidente. Esta missiva se enquadra na primeira categoria proposta por 

Trebitsch, a do “jogo de redes”, na qual, intelectuais em posições distintas se 

correspondem, com o intuito de integrar algum grupo ou alcançar determinada posição 

social
81

. Portinari já integrava o grupo de artistas que confeccionavam trabalhos para o 

Estado, dessa forma, a carta pode ter sido escrita somente para agradecer e manter tal 

posição.  

Assim sendo, o escritor de cartas deveria se adequar a diversas situações: quem 

era o remetente, qual tipo de assunto – pessoal ou profissional, entre outros. Gómez cita 

as palavras de Torquemada, sobre aqueles que escrevem correspondências: “os que 

escrevem cartas, hão de saber variá-las e mudar em diversas maneiras, como mudam o 
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polvo e o camaleão.” 
82

 Ou seja, há que se adequar às condições da carta: quem a 

escreve, para quem a escreve, qual o assunto, entre outros. 

 Em suma, buscou-se demonstrar como Candido Portinari construiu uma 

poderosa rede de relações epistolares e como isto contribuiu para sua integração e 

promoção no concorrido ambiente político e intelectual da época. Pode-se afirmar que o 

pintor utilizou as missivas como um espaço de “sociabilidade intelectual”, já que tratava 

dos mais variados assuntos, em especial profissionais, com seus importantes 

interlocutores. As cartas eram usadas para falar do processo de confecção de suas obras 

aos amigos, para combinar encomendas e acertos financeiros relativos a trabalhos, 

assim como para debater acerca do ambiente cultural e político do período. Como foi 

dito, o pintor estava bem integrado nesta conjuntura e, dessa forma, suas missivas 

revelam muito sobre o funcionamento do sistema intelectual brasileiro. 

 As cartas de Portinari foram analisadas enquanto fonte da pesquisa histórica e 

como objeto desta pesquisa, procurou-se entender como as missivas eram escritas, qual 

o código epistolar utilizado entre os intelectuais, entre outras coisas. No tópico a seguir, 

tratar-se-á da importância das cartas como fonte e objeto de estudo para a historiografia. 

 

1.1– A “escrita de si” e sua contribuição para a historiografia 

 

 Este trabalho analisa as correspondências pessoais do pintor Candido Portinari 

tanto como fonte, quanto como objeto de estudo. As cartas compõem o que foi 

denominado de “escrita de si” pelo filósofo Michel Foucault
83

. A “escrita de si” engloba 

aquilo que concerne à produção de si, tal como biografias, autobiografias, diários 

íntimos, memórias, anotações, correspondências, entre outros. Para que se entenda 

melhor acerca da “escrita de si” e como ela foi compreendida e abordada neste estudo, 

faz-se necessário um apanhado bibliográfico sobre o tema. 

Segundo Ângela de Castro Gomes, a modernidade ocidental está intimamente 

ligada à valorização da produção de si, em virtude de um novo tipo de relação que se 

estabeleceu entre o indivíduo moderno e seus documentos. Isso porque o indivíduo 

moderno construiu uma identidade de si através dos seus documentos. A “escrita de si” 
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remonta à antiguidade, mas foi na modernidade, com a constituição de uma forma 

particular de individualismo, que este tipo de prática ganhou contornos bem 

específicos
84

. O indivíduo tornou-se moderno justamente quando postulou uma 

identidade para si no interior do todo social, afirmando-se enquanto valor distinto e 

constitutivo deste mesmo todo. Ou seja, as sociedades modernas reconheceram os 

indivíduos como livres e iguais, conferindo-lhes autonomia
85

.  

Além disso, como bem apontou  Castillo Gómez, a época moderna foi marcada 

pela maior produção e extensão social da “escrita de si”, em especial, das 

correspondências. Existia a necessidade de escrever, assim como a obrigação de o fazer. 

A sociedade moderna estava presa nas “redes da escrita”, o que contribuiu sobremaneira 

para aumentar o volume e a intensidade da troca de cartas
86

. A escrita é uma forma de 

comunicação própria de uma sociedade que se coloca em movimento, e o movimento 

define a modernidade. Desse modo, à medida que os deslocamentos se intensificam, a 

escrita se torna mais necessária. 

Para Priscilla Fraiz, o Renascimento trouxe condições para o aparecimento da 

autobiografia, com a dissolução progressiva das comunidades feudais e da vivência 

medieval, o que permitiu o “encontro” do indivíduo consigo mesmo. Ao assumir 

diferentes papeis na vida pública, com novas relações de trabalho e de poder, o homem 

renascentista colocava-se diante de si mesmo e pensava sobre sua conduta individual. 

Fraiz sustenta que certamente já se praticava a introspecção, mas o Renascimento 

orientava essa prática para a análise das razões que davam impulso às ações pessoais. 

Portanto, a ampliação da introspecção e do autoexame indicavam que o indivíduo 

moderno estava em vias de nascer
87

. No século XVIII pode-se falar mais seguramente 

em autobiografia, uma vez que a noção de direito se liga ao ser humano em particular e 

faz dele um indivíduo moderno
88

. 
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A autobiografia surgiu quando o indivíduo tomou consciência de si mesmo e 

assumiu sua subjetividade
89

. A subjetividade é o que caracteriza a “escrita de si”, é ela 

que confere a noção de verdade a esse tipo de registro. Essa verdade é subjetiva, o que 

importa nela, é perceber como o indivíduo experimentou o registro que fez da sua vida, 

o que ele quis transmitir, e não a concepção de verdade factual. 

 Contardo Calligaris salienta que na modernidade ocidental, a verdade que 

importa é cada vez mais a que está no sujeito, no foro íntimo do indivíduo, isto porque 

se espera que venha do sujeito a organização do mundo, e não do mundo a organização 

do sujeito. Com isso, a marca da subjetividade de quem fala ou escreve algo passou a 

constituir um argumento e uma autoridade tão fortes, senão mais fortes que o apelo à 

tradição e às provas dos fatos
90

. Por isso, a “escrita de si”, que traz a marca da 

subjetividade, tornou-se um tipo de documentação privilegiada. Se sempre foram 

escritas histórias de vida, a noção de que a vida é uma história é moderna. Falar ou 

escrever sobre si foi uma marca crucial da modernidade, uma necessidade cultural, uma 

vez que a verdade era esperada do sujeito, mas subordinada à sua sinceridade
91

. Para 

Calligaris, nestas circunstâncias, a sinceridade se separa conceitualmente da verdade, 

tornando-se hierarquicamente superior. Quem fala ou escreve, o faz com sinceridade, 

mesmo que o que falam ou escrevam seja factualmente falso. Ser sincero é ser 

autêntico, é um valor em si, em nada subordinado à verdade factual
92

. 

 A verdade e a sinceridade estão correlacionadas à ideia de indivíduo e sociedade 

que começa a se delinear no século XVIII. Até então, no Ocidente, os papeis sociais 

faziam unidade com os indivíduos – o status era fixo e herdado, reconhecido a priori, 

aderente ao sujeito e ao grupo. Daí, o indivíduo passou a ser construído, essa nova 

subjetividade se desenvolveu dentro de parâmetros problemáticos, por isso a noção de 

verdade migrou para a de sinceridade, com intenção subjetiva
93

. Além da subjetividade, 

outra característica do sujeito moderno é a sua fragmentação, suas diversas facetas e 
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identidades. E a prática da “escrita de si” que melhor evidencia a fragmentação do 

sujeito é a correspondência. 

 A questão da verdade e da subjetividade nos relatos autobiográficos também é 

discutida pela argentina Beatriz Sarlo. Para ela, os relatos em primeira pessoa são os que 

demandam maior confiança e, ao mesmo tempo, são os que se prestam menos 

abertamente à comparação com outras fontes. O potencial que o sujeito tem de 

reconstituir as experiências que viveu é inquestionável, mas este tipo de relato não pode 

deixar de ser problematizado. A própria ideia de verdade é um problema
94

. 

Segundo Sarlo, os relatos testemunhais são discurso, porque têm um narrador 

implicado nos fatos, que não persegue uma verdade externa no momento em que ela é 

enunciada. O presente deixa sua marca no ato de narrar o passado, o relato fica marcado 

com a “experiência fenomenológica” do tempo em que é elaborado
95

. Pode-se dizer que 

a hegemonia do presente sobre o passado no discurso é da ordem da experiência, e, no 

caso do testemunho, se apoia na verdade e na subjetividade
96

. A verdade de um relato se 

encontra na riqueza de detalhes. São os detalhes e sua repetição exaustiva em um 

testemunho, que reforçam o tom de verdade íntima do relato. Dessa forma, os detalhes 

não devem parecer falsos, a verdade depende deles e de sua acumulação
97

.  

Os relatos testemunhais estão respaldados por uma subjetividade que dá a 

impressão de colocá-lo além do exame. O sujeito que narra se aproxima de uma verdade 

que até o momento da narração ele não conhecia, ou só conhecia em fragmentos 

escamoteados
98

. O testemunho permite o anacronismo, não pode ser realizado sem a 

qualidade anacrônica, uma vez que é composto daquilo que o sujeito se permite ou pode 

lembrar, daquilo que ele esquece ou cala intencionalmente, modifica ou inventa, em 

suma, daquilo que seus instrumentos culturais lhe permitem captar do passado
99
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Para Phillipe Artières, em um relato autobiográfico não só escolhemos alguns 

acontecimentos, como os ordenamos em uma narrativa, essa escolha e classificação dos 

eventos é que determinam o sentido que queremos dar às nossas vidas
100

. 

De acordo com Fraiz, ao tentar reconstituir-se a si mesmo, procurando recompor 

uma unidade, perdida entre tantos eus do passado, o indivíduo cai na ambiguidade. A 

“turbulência” que o biógrafo sente ao escrever sobre o que foi ou deixou de ser pode ser 

mensurada pela distância temporal que separa o ato da enunciação dos eventos 

enunciados. O eu do escritor do passado não é e nunca poderá ser o mesmo eu do 

escritor no presente. A construção autobiográfica na modernidade cumpre o papel de 

buscar fixar um sentido para a existência do indivíduo moderno, que tenta encontrar e 

totalizar em uma unidade a sua identidade fragmentada
101

.  

 Os tempos modernos, para Ângela de Castro Gomes, consagraram o lugar do 

indivíduo na sociedade, seja como uma unidade que postula uma identidade para si, seja 

enquanto uma multiplicidade que se fragmenta socialmente, exprimindo identidades 

parciais e nem sempre harmônicas. Essa tensão do individualismo moderno é 

fundamental para que se compreenda a dinâmica das modalidades de produção de si
102

. 

 Em A Ilusão Biográfica, Pierre Bourdieu adverte para os riscos que se corre ao 

considerar o indivíduo como uno e coerente. Segundo Bourdieu, entender a vida como 

uma história transcorre em pressupor uma ordem cronológica – que também é lógica – 

com origem e fim. Contudo, o pesquisador de histórias de vida se depara com 

acontecimentos que não se desenrolam em estrita sucessão cronológica, que tendem ou 

pretendem organizar-se em sequências ordenadas segundo relações inteligíveis
103

. 

Produzir uma história de vida, uma biografia, como um relato constante, com uma 

sequência de acontecimentos com significado e direção, seria conformar-se com uma 

“ilusão retórica” 
104

.  

 Como bem expôs Ângela Gomes, é justamente porque o indivíduo moderno não 

é contínuo e harmônico, que as práticas culturais da “escrita de si” tornaram-se 
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possíveis e desejáveis, pois elas atenderam à demanda por uma certa estabilidade ao 

longo do tempo. A tensão do individualismo moderno consiste no indivíduo 

simultaneamente uno e múltiplo, que por ser fragmentado experimenta temporalidades 

diversas. A trajetória do sujeito se altera com o passar do tempo e, além disso, em um 

mesmo período da vida o indivíduo é capaz de experimentar e vivenciar tempos 

diferentes: um tempo da casa, outro do trabalho, etc.. Os registros do homem moderno 

são fragmentados como suas vidas, e, enquanto documentos históricos, são analisados 

respeitando-se esta peculiaridade
105

. 

 Segundo Daniel Madelenát, os escritos de cunho biográfico viveram um boom 

na década de 1980. Este fenômeno impôs aos historiadores e críticos uma variedade de 

questões: como classificar e descrever a produção biográfica, como compreender os 

problemas que os biógrafos enfrentaram e qual o papel das biografias no cenário 

cultural e social? Madelenát visa entender a produção biográfica na pós-modernidade, 

quais são as fronteiras e as resistências que se impõem a esta prática
106

. Em uma cultura 

pós-moderna hiperindividualista a biografia encontra o tempo e a ocasião favorável, a 

ela é atribuída a personalização e a psicologização, que se generalizam e apontam para 

uma nova estética: dispersão, desconstrução, enfim, ruptura com as antigas coerências. 

Sendo assim, a ondulante diversidade do campo biográfico reproduz suas configurações 

voláteis no meio cultural e desse modo, todas as formas de se comunicar se tornam 

biográficas. O caráter mais arrojado das biografias atuais é justamente sua expansão e 

deslocalização para fora dos limites tradicionais
107

. A biografia na pós-modernidade 

exibe suas perguntas, suas opções de escrita, a conflituosa relação que mantém com o 

personagem que elegeu. O individualismo, essencial ao sucesso da biografia, revela seus 

efeitos perversos, uma vez que recusa as regras e não leva a conclusões definitivas 

acerca da intimidade e da singularidade
108

. 

 Dessa forma, conclui-se que seria ingênuo supor o indivíduo moderno como uno 

e coerente ao longo do tempo. O sujeito é múltiplo e fragmentado, apresenta diversas 

facetas no decorrer da vida ou no mesmo período de tempo. Um indivíduo é capaz de 

executar diferentes funções em uma mesma temporalidade, adotando, para isto, 
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comportamentos distintos, seja em casa, no trabalho, com a família, com os amigos, 

entre outros. O estudioso que pretende tratar da “escrita de si” deve levar em conta esta 

multiplicidade do sujeito, com o intuito de entender como, onde, para quem e para quê 

ele efetuou seus registros, sempre respeitando a noção da verdade subjetiva expressa 

nesta documentação. 

 Para os autores que tratam da contribuição da “escrita de si” na historiografia, 

parece ser consenso que este tipo de documentação avultou em importância na 

modernidade, em paralelo à consolidação do individualismo. O uso destes documentos 

implicou o desenvolvimento de teorias e metodologias capazes de torná-lo viável à 

pesquisa científica. Como a “escrita de si” guarda muito da subjetividade do sujeito que 

a realizou, foi justamente este caráter subjetivo que passou a importar ao olhar atento do 

pesquisador. Como salientou Ângela Gomes, neste contexto, a verdade passou a 

incorporar um vínculo direto com a subjetividade, exprimindo-se na categoria 

sinceridade e, desse modo, adquirindo uma dimensão fragmentada e impossível de 

sofrer controles absolutos. A verdade deixou de ser unitária, passou a ser pensada em 

sentido plural, assim como são plurais as vidas individuais
109

. 

 Sendo assim, pode-se afirmar que a “escrita de si” assume a subjetividade de seu 

autor, construindo sobre ela a sua “verdade”. A subjetividade constitui a autoridade 

desta documentação. Nesse caso, não interessa ao pesquisador que lida com este tipo de 

fonte a busca pela verdade factual, mas sim entender como o sujeito que realizou a 

“escrita de si” vivenciou, experimentou e interpretou uma determinada situação. O 

trabalho de crítica exigido por estes documentos é necessário na mesma medida em que 

é para os outros, todavia, é importante levar em conta as peculiaridades da “escrita de 

si” para que a pesquisa seja produtiva
110

. 

 Para Contardo Calligaris, a cultura moderna preza pela subjetividade, a marca de 

quem fala ou escreve é dotada de uma autoridade tão forte quanto, se não mais forte, 

que o apelo à tradição ou à prova dos fatos
111

. Calligaris citou o trabalho de Elisabeth 

Bruss, para a qual o sujeito que fala ou escreve sobre si não é um objeto representado 

por seu discurso reflexivo, mas tampouco é o efeito. Ao falar e escrever o sujeito 

literalmente se produz
112

. Dessa forma, o indivíduo/autor não é nem “anterior” ao texto 
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– uma essência refletida por um “objeto” de sua vontade; nem “posterior” ao texto – um 

efeito do discurso que constrói. A “escrita de si” é simultaneamente constitutiva da 

identidade de seu autor e do texto que ele fabricou
113

. 

 Segundo Ângela Gomes, a correspondência, tal como as outras práticas da 

“escrita de si”, constitui ao mesmo tempo o autor e seu texto. Todavia, ela difere das 

demais porque a correspondência se destina a outrem, a um destinatário com quem se 

estabelecerá relações. Escrever cartas implica uma interlocução, existe uma dinâmica 

interativa entre quem escreve e quem lê, já que vão se revezando nestes papéis ao longo 

do tempo
114

. 

 Michel Foucault sustenta que escrever cartas atenua a solidão, o ato de se 

obrigar a escrever desempenha mesmo um papel de companheiro. A missiva, na 

definição do filósofo, é um “texto destinado a outrem”, mas também cede lugar ao 

exercício pessoal. Nas idas e vindas do intercâmbio epistolar, a carta enviada atua sobre 

aquele que a lê, assim como atuou naquele que a escreveu. Para Foucault, a 

correspondência é algo mais que um “adestramento” de si próprio pela escrita, ela é 

uma maneira de se manifestar a si mesmo e aos outros. A carta torna seu escritor 

presente àquele a quem foi remetida, uma presença simbólica e imediata, quase física
115

. 

 Segundo Sierra Blas, o sujeito que escreveu uma carta se constitui para seu leitor 

mesmo que de maneira inconsciente. Ao escrever uma carta, o indivíduo expõe sua 

intimidade, explora a construção de sua subjetividade, buscando descobrir ao mesmo 

tempo a subjetividade do outro. A carta é um produto da interação entre remetente e 

destinatário, ambos a protagonizam, uma vez que nela aportam informações. Quando 

enviada, a carta deixa de ser propriedade daquele que a escreveu e passa a pertencer 

àquele que a vai receber. Cabe ao destinatário guardar as cartas
116

. Para Blas, a 

correspondência é uma imagem fiel de uma conversação passada para o papel. A 

distância que fez com que se escrevesse a carta dá lugar a uma sensação ou ilusão da 

palavra oral. A missiva confere essa sensação de presença, mas é fruto da ausência
117
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 Antonio Castillo Gómez defende que a carta é produzida como uma 

complementaridade entre presença e ausência. Quem escreve o faz pensando no outro, 

com quem estabelece o diálogo
118

. De toda forma, as missivas têm implícita a presença 

de um destinatário, o que Claudio Guillén chamou de “interpersonalidade imaginada”, 

ou seja, a imaginação do leitor por parte do autor da carta
119

. Escritas e lidas em tempos 

distantes, a ausência e a presença são uma só quando a carta chega ao destinatário
120

. 

 Existem variados motivos para que se escreva uma carta: aconselhar, exortar, 

admoestar, consolar, entre outros. A carta é uma maneira do remetente se apresentar ao 

destinatário no desenrolar da vida cotidiana – os escritores de cartas costumam relatar 

como foi seu dia, não pela importância dos acontecimentos que poderiam marcá-lo, mas 

naquilo que em nada ele difere dos outros
121

. Tratar das atividades do dia a dia é uma 

forma de se tornar presente àquele a quem se escreve. 

 Verónica Sierra Blas sustenta que a produção epistolar é distinta, existem vários 

motivos que levam o remetente a escrever uma carta e os assuntos diferem em relação 

aos interlocutores. A elite letrada, por exemplo, escreveu muitas cartas, utilizando as 

missivas para discutir acerca de política, cultura, sociedade, mas também enquanto um 

meio de expressão pessoal. Classes populares, por seu turno, usaram as 

correspondências para fins mais cotidianos. Para os intelectuais, as missivas 

constituíram um veículo para expressão de seu pensamento. Para as classes populares, 

as cartas, muitas vezes, funcionaram como testemunho da alfabetização. Ambas são 

registros de sua época e merecem ser preservadas
122

. Contudo, é muito maior o número 

documentado de cartas trocadas entre a elite intelectual em virtude da falta de interesse 

pela conservação das missivas trocadas entre as massas, uma vez que a importância 

destes documentos era ignorada
123

. 

 As cartas trocadas entre as massas populares tratavam, geralmente, de assuntos 

mais cotidianos, corriqueiros; enquanto as missivas escritas por membros da elite 

letrada abordavam muito sobre o ambiente intelectual de uma determinada época. 

Ambas são registros da “escrita de si”, contudo, como foi dito, as epístolas trocadas 
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entre a elite foram mais preservadas enquanto documentos, uma vez que eram 

consideradas mais importantes. Esta concepção mudou nos últimos tempos, a “escrita 

de si” produzida pelas classes populares ganhou notoriedade, assim como a “escrita de 

si” realizada pelos intelectuais. Houve o entendimento de que cada qual, à sua maneira, 

seria capaz de transmitir valiosos dados para a historiografia. 

 Portinari e grande parte de seu círculo de interlocutores fizeram parte da elite 

letrada de meados do século XX. Segundo José Luis Diaz, o uso das correspondências 

de artistas e intelectuais serve, comumente, para o pesquisador acompanhar os diversos 

estados de criação de uma obra particular. Elas são úteis aos biógrafos que procuram 

pelo “homem” - enquanto personagem - por detrás de seus rascunhos
124

. 

 Dessa maneira, a particularidade das correspondências trocadas por membros da 

elite letrada, é que elas são capazes de revelar muito acerca do ambiente intelectual em 

que foram escritas: quem eram os principais nomes envolvidos no meio cultural, o que 

estava sendo produzido, qual estética era tendência, o que estava em discussão, entre 

outros aspectos. 

As correspondências do acervo do pintor Candido Portinari são usadas neste 

trabalho enquanto fonte e objeto da pesquisa histórica justamente por proporcionarem 

uma boa noção do que estava em voga no círculo artístico e intelectual da época e, ao 

mesmo tempo, revelar os modos de produção de si do seu autor. Esta documentação foi 

levantada, organizada e catalogada pelo Projeto Portinari, que cuida da guarda e 

preservação das obras e documentos relacionados à vida do pintor. O Projeto Portinari é 

um arquivo pessoal que se coloca a serviço da preservação da memória nacional, em 

virtude da importância que têm seus documentos para a compreensão do processo 

histórico-cultural brasileiro
125

. Ele disponibiliza para a pesquisa a documentação 

relacionada à vida e à obra do pintor Candido Portinari. 

 Após esta exposição acerca da importância da “escrita de si” para a 

historiografia e como esta deve ser analisada pelo historiador/pesquisador; o próximo 

subcapítulo tratará da relevância que adquiriram os arquivos pessoais nos últimos 

tempos. Além disso, discutir-se-á especificamente acerca do trabalho metodológico com 

as correspondências pessoais de Portinari, especialmente em termos estatísticos.  
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1.2 - As correspondências do acervo pessoal de Candido Portinari 

  

 De acordo com dados do Projeto Portinari, dezessete anos após a morte do 

artista de Brodowski, o jornal O Globo publicou uma matéria intitulada – Portinari, o 

pintor. Um famoso desconhecido – que denunciava que mais de 95% da obra 

portinariana estava inacessível ao público, guardada em coleções particulares. Como 

pintor, Portinari demonstrava o desejo de realizar uma arte com sentido social, que 

exprimia a alma e a realidade do povo, e, este povo, estava privado do conhecimento 

desta obra. Antonio Callado também levantou esta questão: “[...] Candinho se vai 

tornando invisível. Vai continuar desmembrado o nosso maior pintor, como o 

Tiradentes que pintou?” 
126

. 

 Neste contexto nasceu, em 1979, o Projeto Portinari, dirigido pelo único filho do 

artista, João Candido Portinari. O objetivo deste projeto era resgatar a vida e a obra do 

pintor, assim como aspectos da época em que ele viveu. Dessa maneira, colocaria as 

obras e a documentação levantada a serviço da busca da identidade cultural brasileira e 

da preservação da memória nacional. Sendo assim, o projeto empreendeu um esforço de 

levantamento, organização e pesquisa de informações da documentação e das obras, 

bem como promoveu a digitalização deste acervo.  

Regina Abreu, em A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de 

consagração no Brasil, trata da doação do acervo pessoal do engenheiro e político 

baiano Miguel Calmon du Pin e Almeida, feita por sua viúva Alice da Porciúncula 

Calmon du Pin e Almeida ao Museu Histórico Nacional em 1936. Tal doação teria sido 

intermediada por Pedro Calmon, afilhado e sobrinho de Miguel Calmon, que era 

conservador do Museu Histórico, integrava os quadros do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, além de lecionar História da Civilização Brasileira na 

Universidade do Distrito Federal; assim como por Gustavo Barroso, idealizador e 

diretor do Museu Histórico Nacional – ambos engajados em escrever uma história 

nacional. Ao doar o acervo para o Museu, a viúva Alice da Porciúncula almejava 

“imortalizar” a figura de Miguel Calmon pela via da memória coletiva. A trajetória 

pessoal de Miguel Calmon transmitia muito sobre o contexto político, social e 

intelectual de sua época – seus valores e espaços de sociabilidade, as redes sociais que 
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compunham o Estado, a relação desse Estado com as demais nações e seu projeto 

implícito de uma “civilização brasileira” 
127

.  

 Um paralelo entre a coleção de Miguel Calmon, doado ao Museu Histórico 

Nacional, e o acervo do pintor Candido Portinari, exposto ao público pelo Projeto 

Portinari, pode ser estabelecido. Tanto Calmon quanto Portinari fizeram parte do 

ambiente político e intelectual de suas respectivas épocas, Calmon na Primeira 

República, Portinari a partir do primeiro governo do presidente Getúlio Vargas. Dessa 

maneira, o acervo pessoal dos dois pode contribuir muito para a historiografia brasileira, 

além de imortalizar a figura de ambos para gerações futuras. 

O Projeto Portinari apresenta atualmente os seguintes resultados: levantamento 

de 5.300 pinturas, desenhos e gravuras atribuídos ao pintor; mais de 25 mil documentos 

sobre sua obra, sua vida e sua época; pesquisa da autenticidade das obras (Projeto 

Pincelada); processamento digital das imagens; organização do arquivo epistolar (mais 

de 6 mil correspondências) e do acervo de fotografias, filmes e recortes de mais de 10 

mil periódicos, livros, monografias e textos; registro de mais de 70 depoimentos de 

artistas, intelectuais, políticos, amigos e parentes de Portinari, totalizando mais de 130 

horas gravadas (Programa de História Oral); e, finalmente, a publicação do Catálogo 

Raisonné “Candido Portinari – Obra Completa”, primeira desta natureza em toda a 

América Latina
128

. 

Cabe ressaltar ainda que a sede do Projeto Portinari é a antiga residência do 

arquiteto francês Grandjean de Montigny, situada na Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea.  

 Dessa forma, tratar-se-á neste item, acerca dos arquivos pessoais e da 

importância e reconhecimento que estes ganharam nas últimas décadas. Como esta 

pesquisa dedica-se à análise da correspondência do pintor enquanto um espaço de 

“sociabilidade intelectual” será feito um balanço do fluxo epistolar do artista, assim 

como serão citados seus principais interlocutores e os assuntos que costumava abordar 

em suas missivas. O recorte cronológico deste trabalho compreende o período de 1920 a 

1945, sendo assim, somente as cartas escritas dentro desta temporalidade serão 

estudadas. 
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 Na década de 1920, Portinari começou a se destacar como estudante de pintura 

na Escola Nacional de Belas-Artes, tendo, por diversas vezes, seu nome veiculado na 

imprensa. É nesse momento que passou a participar do concorrido ambiente artístico e 

intelectual da época, ao estabelecer laços de amizade e, consequentemente, epistolares, 

com importantes personalidades do período. Por isso, o recorte deste trabalho tem início 

na década de 1920 e vai até 1945, ano em que se encerra a primeira gestão varguista na 

presidência da República. Como o interesse desta pesquisa é compreender como o 

pintor se relacionou com artistas, intelectuais e políticos dessa época através da troca de 

correspondências, ampliando seus laços de amizade e alçando oportunidades de 

trabalho, o ano de 1945 foi estabelecido como o limite temporal. 

Ângela de Castro Gomes analisou o encantamento dos historiadores diante dos 

documentos privados, encontrados geralmente, porém não exclusivamente, em arquivos 

pessoais. A autora salienta que a incorporação destes documentos à pesquisa histórica 

fez necessária uma renovação teórica e a busca por novas metodologias. Para Gomes, 

isto implicou na aceitação, por parte dos historiadores, da pluralidade de escolhas e da 

variedade do “fazer história” 
129

. A importância dada aos arquivos pessoais está 

intimamente ligada à valorização do indivíduo na sociedade, enquanto agente da 

história
130

.  

 Até bem pouco tempo só era atribuído o título de arquivo a um conjunto de 

documentos de natureza pública, produzidos ou acumulados por instituições públicas. 

Em alguns casos, mesmo em instituições arquivísticas, documentos pessoais não eram 

reconhecidos enquanto arquivos, ou eram considerados arquivos de menor importância. 

Foi a concepção do indivíduo como agente da história e a importância que passou a ser 

dada à sua subjetividade que contribuíram para a afirmação deste tipo de material como 

arquivo
131

. 

Dessa maneira, coube ao historiador enfrentar esta dimensão subjetiva dos 

arquivos pessoais, buscando para tanto, novas teorias e metodologias para pesquisa. 

Segundo Ângela Gomes, o “feitiço” que rodeia o pesquisador dos arquivos privados é a 

sensação de que a marca da personalidade do indivíduo estaria expressa sem disfarces 
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em seus documentos. A documentação pessoal não seria destinada ao espaço público, 

por isso, estes registros estariam imbuídos de espontaneidade e intimidade. Histórias de 

vida, virtudes e defeitos poderiam ser revelados neste tipo de material
132

. Sendo assim, 

o “feitiço” ou o “encantamento” exercido pelos arquivos pessoais seria a “ilusão da 

verdade” 
133

. Para Gomes: “Nos documentos pessoais nossos atores aparecem de forma 

fantasticamente real e sem disfarces. Nós, historiadores, podemos passar a conhecê-los 

na ‘intimidade’ de seus sentimentos e nos surpreendermos a dialogar com eles e até a 

imaginar pensamentos” 
134

. 

Todavia, Gomes salienta que a documentação pessoal não difere dos demais 

documentos históricos no que diz respeito à verdade e a autenticidade. Ambos exigem 

metodologia adequada com a finalidade de serem utilizados enquanto fonte
135

. Além 

disso, como já foi exposto neste trabalho, seria ingênuo supor que os indivíduos 

pretendiam manter seus documentos pessoais longe da esfera pública. Alguns tomaram 

providências para que seu acervo se tornasse público, como o letrado Mário de 

Andrade. 

 Para Ana Maria de Almeida Camargo, os documentos pessoais são instrumentos 

e produtos das ações de indivíduos e instituições, por isso continuam a representá-los 

mesmo quando se transformam ou deixam de existir. A teoria arquivística enfatiza a 

ideia de correlação, ou mesmo de equivalência, entre a atividade e o documento que a 

comprova. Os documentos do arquivo pessoal seriam a corporificação do indivíduo ou 

materialização dos fatos, seriam, mais do que isto, os próprios fatos, um arquivo seria a 

representação incessante de funções, processos, incidentes, eventos e atividades
136

. 

Luciana Quillet Heymann sustenta que a tarefa de identificar o contexto ao qual 

pertencem os documentos não é simples, em especial no que tange aos arquivos 

pessoais. Estes arquivos possuem uma variedade sem limites de documentos, que se 

referem à vida particular, à intimidade, mas também às idiossincrasias do cotidiano. 
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Desse modo, a documentação pode ter seu contexto identificado ou não, e, quando não, 

seu conteúdo se torna impreciso
137

. 

 Sendo assim, a teoria arquivística defende a ideia de que só é possível obter 

informação qualificada quando se compreende seu significado no contexto em que foi 

produzida. Esta concepção é partilhada por outras disciplinas, mas é fundamental à 

arquivística, já que lhe confere caráter científico
138

. Se o arquivo não estabelece a 

relação entre o documento e o contexto em que foi produzido, corre o risco de 

materializar a personalidade ou a instituição que representa. A arquivista Sue 

McKemmish muito bem apontou a relação entre conteúdo e contexto, ao utilizar o 

exemplo das cartas pessoais que “[...] podem nos dar informações sobre muitos aspectos 

da vida de um indivíduo, mas provam, em primeiro lugar e acima de tudo, as relações e 

interações por ele mantidas. O contexto para interpretar as informações contidas nas 

cartas é o dessas relações e interações.”
139

 

 Contudo, para muitos pesquisadores, esta relação entre documento e contexto, 

indispensável aos arquivos, muitas vezes pode ser construída pelos arquivistas e pelas 

instituições de guarda. Para Camargo, os arquivos possuem uma dupla condição: são 

sempre parciais em relação ao ente produtor e imparciais no que se refere ao 

pesquisador. Supor que todos os arquivos pessoais possuem uma dimensão biográfica 

conscientemente produzida seria ignorar sua capacidade probatória nas pesquisas 

científicas. Se o arquivo pessoal se empenhasse na construção de determinada imagem, 

deixaria de ser arquivo
140

.  Para ser arquivo, o arquivo pessoal deve ter seus 

documentos ancorados ao contexto em que foram produzidos. Quando o documento não 

está ligado a um contexto, ele não esgota seu potencial de uso, por isso, perde sua 

representatividade e sua função probatória
141

. 

 Os documentos estudados neste trabalho, que são as correspondências pessoais 

do pintor Candido Portinari, foram relacionados ao contexto em que foram produzidos. 

Tal como foi exposto, o recorte cronológico desta pesquisa compreende os anos de 1920 

a 1945, e, somente documentos dentro desta temporalidade foram aqui abordados. Neste 
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período, Portinari recebeu 45 postais, 90 telegramas, 69 bilhetes e 49 cartões. Estes 

documentos estão ligados às correspondências, mas nos gráficos e tabelas não foram 

contabilizados. Entre enviadas, recebidas ou relacionadas ao pintor; as cartas analisadas 

nesta pesquisa perfazem o total de 1645. Destas, 163 foram enviadas por Portinari e 

1054 foram recebidas. Cabe lembrar que o número de cartas recebidas é maior, pois 

cabia ao destinatário a guarda das correspondências. Além disso, foram contabilizadas 

428 cartas relacionadas ao artista, que não foram nem escritas e nem enviadas por 

Portinari, mas falam sobre ele ou foram escritas ou recebidas por alguém de sua família.  

 É interessante observar como o fluxo de epístolas aumenta substancialmente no 

período do Estado Novo. Após uma temporada na Europa, Portinari retornou ao Brasil 

em 1931, quando começou a se relacionar com artistas e intelectuais e, com isso, 

ampliou seu círculo de amizades epistolares. Em 1935 começou a trabalhar para o 

Estado, como professor de Pintura de Cavalete da Universidade do Distrito Federal. 

Alguns anos depois, foi convidado pelo então ministro, Gustavo Capanema, para 

confeccionar algumas obras para o edifício sede do Ministério da Educação e Saúde 

Pública. Sendo assim, Portinari foi se integrando cada vez mais ao disputado ambiente 

artístico e intelectual dos idos da década de 1930.  O volume das correspondências por 

período pode ser visualizado no gráfico abaixo: 

 

  

 

 Percebe-se que antes da viagem a Europa, que aconteceu em 1928, o número de 

missivas é bastante modesto se comparado ao volume posterior. Isto significa que o 

pintor ainda não havia construído a significativa rede de amizades epistolares que viria a 
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tecer durante o Estado Novo. O volume de cartas cresce de acordo com o passar do 

tempo, os anos de 1930 a 1936 possuem uma quantidade maior de missivas do que o 

período de 1920 a 1929. Todavia, é na ditadura varguista que o intercâmbio de epístolas 

aumenta consideravelmente. Dessa forma, levando-se em conta as cartas como lugar de 

amizade e “sociabilidade intelectual”, pode-se afirmar que o pintor participou mais 

ativamente do ambiente artístico e intelectual entre 1937 a 1945, ao estabelecer uma 

poderosa rede de interlocutores. 

 Portinari, dentro do recorte cronológico que esta pesquisa abarca (1920-1945), 

escreveu para 48 destinatários, dentre eles, 31 classificados como missivistas simples, 

para os quais o pintor enviou somente uma carta; 14 como eventuais, para os quais 

foram enviadas de duas a dez cartas; 2 como regulares, para os quais Portinari enviou de 

onze a cinquenta correspondências; e, finalmente, 1 como missivista assíduo, para o 

qual o artista enviou mais de 51 cartas. Tais dados podem ser compreendidos na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1 

 

Classificação dos correspondentes (destinatários) de Portinari por volume de cartas 

enviadas 

 

Classificação Nº absoluto % 

Simples (1 carta) 31 64,58 

Eventuais (2 – 10 cartas) 14 29,17 

Regulares (10 – 50 cartas) 2 4,17 

Assíduos (+ 50 cartas) 1 2,08 

Total 48 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 

 Os missivistas classificados como destinatários eventuais de Portinari foram os 

artistas plásticos Waldemar da Costa e Victorio Gregolini, o advogado e político 

cearense José de Queiroz Lima, os intelectuais Cypriano Amoroso da Costa, Aníbal 

Machado, Frederico Barata e Josias Leão, os empresários Múcio Athayde e Raymundo 

Ottoni de Castro Maya, o jornalista e empresário José Olympio, o político e intelectual 

Ribeiro Couto, o intelectual e diplomata recifense Olegário Mariano, a amiga Rosalita 

Mendes e membros da família Portinari. 

 Os dois destinatários classificados como regulares foram o ministro e intelectual 

mineiro Gustavo Capanema e seu secretário de gabinete, o poeta Carlos Drummond de 
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Andrade. O destinatário assíduo foi o literato Mário de Andrade, amigo íntimo do 

pintor. A próxima tabela classifica os destinatários de Portinari por inserção social e 

laços de parentesco. 

 

Tabela 2 

 

Classificação dos correspondentes (destinatários) de Portinari por inserção profissional-

social e laços de parentesco 

 

Classificação Nº absoluto % 

Artista Plástico 4 8,33 

Intelectual 10 20,83 

Político 3 6,25 

Político/Intelectual 4 8,33 

Funcionário Público – – 

Funcionário Público/Intelectual 2 4,17 

Diplomata 2 4,17 

Arquiteto 1 2,08 

Empresário 2 4,17 

Jornalista 1 2,08 

Médico – – 

Curador/Museólogo – – 

Instituições/Galerias de Arte 3 6,25 

Família Portinari 2 4,17 

Sem classificação possível 14 29,17 

Total 48 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 

 Dentre os interlocutores que receberam cartas de Portinari havia 4 artistas 

plásticos, 10 intelectuais, 3 políticos, 4 políticos e intelectuais, 2 funcionários públicos e 

intelectuais, 2 diplomatas, 1 arquiteto, 2 empresários, 1 jornalista, 2 membros da 

família, 3 instituições e/ou galerias de arte e 14 sem classificação possível
142

.  

 Quanto aos remetentes de cartas a Portinari, 293 são missivistas simples, que 

enviaram somente uma carta; 148 eventuais, que enviaram de duas a dez cartas; 15 

regulares, que enviaram de onze a cinquenta cartas; e, 2 são assíduos, que escreveram 

mais de 51 cartas ao pintor, como demonstra a tabela a seguir. 
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Tabela 3 

 

Classificação dos correspondentes (remetentes) de Portinari por volume de cartas 

enviadas 

 

Classificação Nº absoluto % 

Simples (1 carta) 293 63,97 

Eventuais (2  – 10 cartas) 148 32,31 

Regulares ( 11 – 50 cartas) 15 3,28 

Assíduos (+ 50 cartas) 2 0,44 

Total 458 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 Dentre os missivistas remetentes eventuais de Portinari figuram nomes como os 

do artista plástico Enrico Bianco, do arquiteto Lúcio Costa, do intelectual e político 

Ribeiro Couto, do intelectual Josias Leão, do intelectual e político mineiro Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, do artista plástico pernambucano Lula Cardoso Ayres, do 

historiador de arte francês Germain Bazin, do literato pernambucano Manuel Bandeira, 

do diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa) Alfred Barr Junior, da 

empresária e cosmetóloga polonesa Helena Rubinstein, do pintor fluminense Alberto da 

Veiga Guignard, do intelectual e líder católico carioca Alceu Amoroso Lima, do diretor 

da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos Archibald McLeish, do intelectual e 

diplomata Olegário Mariano, do poeta mineiro Murilo Mendes, do intelectual gaúcho 

Augusto Meyer, do poeta carioca Dante Milano, do intelectual Menotti Del Picchia, da 

baronesa Carmen de Saavedra, do arquiteto carioca Oscar Niemeyer, entre outros. 

 Entre os interlocutores que enviavam cartas regularmente a Portinari, podem ser 

citados os nomes do pintor uruguaio Carlos Washington Aliseris, do empresário e 

colecionador de arte Raymundo Ottoni de Castro Maya, do intelectual Josias Leão, do 

poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, do poeta e diplomata gaúcho Raul Bopp, 

do ministro e intelectual mineiro Gustavo Capanema, do político pernambucano 

Antonio de Barros Carvalho, do artista plástico luso-brasileiro Waldemar da Costa, do 

museólogo norte-americano William Valentiner, do escritor José Jobim, do artista 

plástico estadunidense Rockwell Kent, do poeta mineiro Murilo Mendes, entre outros. 
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 Quanto aos missivistas que enviavam cartas assiduamente a Portinari, figuram os 

nomes do artista plástico paulista Paulo Rossi Osir e do literato Mário de Andrade. A 

quarta tabela classifica os remetentes de cartas a Portinari quanto à inserção social e aos 

laços de parentesco: 

 

Tabela 4 

 

Classificação dos correspondentes (remetentes) de Portinari por inserção profissional-

social e laços de parentesco 

 

Classificação Nº absoluto % 

Artista Plástico 52 11,35 

Intelectual 44 9,61 

Político 4 0,87 

Político/Intelectual 8 1,75 

Funcionário Público 10 2,18 

Funcionário Público/Intelectual 4 0,87 

Diplomata 16 3,50 

Arquiteto 10 2,18 

Empresário 13 2,84 

Jornalista 39 8,52 

Médico 6 1,31 

Curador/Museólogo 5 1,09 

Instituições/Galerias de Arte 59 12,88 

Família Portinari 6 1,31 

Sem classificação possível 182 39,74 

Total 458 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 A rede de interlocutores que enviavam cartas para Portinari é composta por 52 

artistas plásticos, 44 intelectuais, 4 políticos, 8 políticos e intelectuais, 10 funcionários 

públicos, 4 funcionários públicos e intelectuais, 16 diplomatas, 10 arquitetos, 13 

empresários, 39 jornalistas, 6 médicos, 5 curadores ou museólogos, 59 instituições ou 

galerias de arte, 6 membros da família Portinari e 182 sem classificação possível. 

Percebe-se, portanto, através das tabelas que classificam os interlocutores destinatários e 

remetentes de Portinari, que o pintor nutria uma amizade epistolar com nomes da elite 

política, artística e intelectual do período.  

 Os intelectuais usavam as correspondências como forma de discutir acerca do 

ambiente cultural da época. Como apontou Mônica Pimenta Velloso, estas cartas são 

capazes de revelar alianças e clivagens no campo intelectual. A amizade epistolar 
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assegurava as mediações necessárias à inserção no meio social
143

. Para Ângela de 

Castro Gomes, as cartas trocadas entre os intelectuais constituíam um lugar de troca de 

ideias, de construção de projetos, de sentimentalismos e, também, de pedir emprego, 

pois intelectual geralmente é pobre, mas é ambicioso
144

. 

 Os assuntos tratados nas correspondências expedidas por Candido Portinari 

foram classificados na tabela a seguir: 

 

Tabela 5 

 

Classificação dos assuntos das correspondências expedidas por Portinari 

 

Classificação Nº absoluto % 

Pessoais 16 9,82 

Pessoais/Pedidos – – 

Pessoais/Políticos – – 

Pessoais/Profissionais 107 65,64 

Pessoais/Políticos/Profissionais 10 6,13 

Pedidos/Profissionais 4 2,45 

Políticos – – 

Profissionais 19 11,67 

Outros 7 4,29 

Total 163 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 Os assuntos foram divididos em nove categorias: 1.“Pessoais”; 

2.“Pessoais/Pedidos”; 3.“Pessoais/Políticos”; 4.“Pessoais/Profissionais”; 

5.“Pessoais/Políticos/Profissionais”; 6.“Pedidos/Profissionais”; 7.“Políticos”; 

8.“Profissionais” e 9.“Outros”. A primeira categoria, “Pessoais” diz respeito às cartas 

que tratam de assuntos estritamente pessoais. A segunda, “Pessoais/Pedidos”, trata de 

correspondências nas quais o pintor faz pedidos de caráter pessoal, como por exemplo, 

pedir dinheiro emprestado. Nota-se que Portinari não costumava pedir nada nesse 

sentido. A terceira, “Pessoais/Políticos”, engloba as missivas nas quais Portinari trata de 

assuntos pessoais e políticos. A quarta, “Pessoais/Profissionais” são assuntos de cunho 

pessoal e profissional. A quinta, “Pessoais/Políticos/Profissionais” se refere às cartas 

que abordam temas pessoais, políticos e profissionais. A sexta, “Pedidos/Profissionais”, 
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envolve missivas que foram escritas para pedir um emprego ou a nomeação para um 

cargo. Na sétima, “Políticos”, as cartas tratam de assuntos exclusivamente políticos, 

assim como na oitava, “Profissionais”, a temática das correspondências é estritamente 

profissional. A nona categoria, “Outros”, engloba cartas que não puderam ser 

classificadas em nenhum dos assuntos aqui descritos, como cartas em que o pintor 

tratava da reforma de sua residência no Rio de Janeiro. 

A próxima tabela trata dos assuntos das correspondências recebidas por 

Portinari: 

 

 

Tabela 6 

 

Classificação dos assuntos das correspondências recebidas por Portinari  

 

Classificação Nº absoluto % 

Pessoais 104 9,88 

Pessoais/Pedidos 20 1,90 

Pessoais/Políticos 8 0,76 

Pessoais/Profissionais 494 46,85 

Pessoais/Políticos/Profissionais 34 3,23 

Pedidos/Profissionais 28 2,66 

Políticos – – 

Profissionais 318 30,16 

Outros 48 4,55 

Total 1054 100 
Modelo de tabela extraído de: GOMES, Ângela de Castro. (org.) Capanema, o ministro e seu 

ministério.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 

 

São nove categorias, que respeitam a lógica de classificação já explicitada 

acima, salvo que, referem-se às correspondências recebidas pelo pintor, e não escritas 

por ele. O assunto mais discutido nas cartas é de natureza pessoal e profissional, 

seguido por assuntos estritamente profissionais. Percebe-se que o pintor era mais afeito 

a discussões pessoais e profissionais, tanto nas cartas que recebia, quanto nas que 

enviava. Assuntos estritamente políticos não eram abordados nas cartas recebidas pelo 

pintor. Na categoria Outros, se encaixam, por exemplo, cartas que o pintor recebia de 

sociedades filantrópicas, como a Cruz Vermelha e a de combate a Tuberculose, em 

busca de doações. 

Portinari geralmente usava as epístolas para cultivar amizades e tratar de 

assuntos profissionais. Aos amigos, escrevia falando sobre viagens, a respeito de férias 
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e temporadas que passava em Brodowski, dava notícias de saúde e falava sobre a 

família. Quando escrevia acerca de assuntos profissionais, negociava trabalhos, discutia 

acerca de exposições de pintura e viagens, assim como informava em que pé estava a 

confecção de suas obras. As cartas eram usadas pelo pintor, para estabelecer certa 

proximidade com os amigos, mantendo-os presentes em suas atividades cotidianas.  

Sendo assim, este capítulo buscou analisar as correspondências do pintor como 

um lugar de amizade e “sociabilidade” intelectual. O meio cultural e político da época 

tem muitos aspectos que indubitavelmente podem ser notados nas cartas trocadas entre 

Portinari e seu poderoso círculo de interlocutores. O próximo capítulo discutirá acerca 

do cenário artístico nacional, tratando da pintura histórica e do movimento modernista, 

para enfim, pensar a relação de Portinari com o modernismo e a brasilidade em suas 

obras, por meio da análise das pinturas e da leitura de suas correspondências. 
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Capítulo 2: 

A arte a serviço da Nação: Portinari e a pintura histórica nacional 

 

Este capítulo objetiva discutir aspectos da “pintura histórica nacional”, gênero 

conhecido por representar em imagens, acontecimentos que marcaram o passado de uma 

determinada nação. O intuito desse tipo de pintura é despertar em seus observadores o 

sentimento cívico, de pertencimento e amor à Pátria, por meio de imagens que garantem 

o entendimento da trajetória histórica e dos heróis que fizeram parte da construção 

nacional. Esse gênero artístico foi comumente apropriado pelo poder estatal, e, desse 

modo, o processo criativo dos seus artistas geralmente estava sujeito à oficialidade. 

No Brasil, a pintura histórica tomou forma à época Imperial e ganhou força na 

República, quando surgiu a necessidade de um sentimento de pertencimento nacional. 

Após a Revolução de 1930 e a ascensão de Vargas ao poder, dando início à chamada 

“Nova República”, houve um esforço para centralizar a nação, dessa forma, a busca por 

uma identidade nacional se intensificou e a cultura foi apropriada pela oficialidade. 

Artistas e intelectuais desse período ficaram conhecidos pela intensa participação na 

burocracia, seja ocupando cargos públicos, seja confeccionando trabalhos para o Estado. 

Candido Portinari destacou-se como artista nesse momento. O pintor 

privilegiava em suas composições a temática da brasilidade, tendo como inspiração 

personagens da infância pobre que viveu nos cafezais do interior paulista – o negro, o 

mulato, o caipira. Apesar de ter realizado inúmeros trabalhos para o Estado, que 

contribuíram sobremaneira para criar uma atmosfera de nacionalismo, tão almejada 

naquele momento político, Portinari recusou veementemente o título de “pintor oficial”. 

É que, como artista, procurava imprimir na sua arte um viés que dava destaque ao 

trabalhador braçal, à gente simples, ou seja, aos menos favorecidos e muitas vezes com 

importância diminuída ou ignorada quando se conta a história nacional.  

 A história que é disseminada por manuais didáticos, desde aquela época até os 

dias atuais, tem uma narrativa com ênfase nos grandes acontecimentos, assim como 

elegeu os seus heróis, aqueles considerados os impulsionadores e condutores do 

desenvolvimento da nação. Portinari realizou alguns trabalhos que se enquadravam 

nessa vertente, mas buscava fugir dos estereótipos impostos e imprimir em suas obras 

sua leitura histórica particular, que, na maior parte das vezes, privilegiava os 

marginalizados. 



69 

 A pintura histórica no Brasil praticamente inexistiu durante a colonização. No 

Império foi usada para “contar” ao povo os feitos da dinastia dos Bragança. Durante a 

República, artistas procuraram romper com o que fizesse alusão ao passado colonial e à 

Metrópole e partiram em busca de elementos que pudessem retratar o espírito de uma 

identidade nacional, ainda que em construção. Na ditadura estado-novista essa corrente 

foi fortalecida, por atender uma ambição do governo, e, foi justamente nesse cenário 

que a pintura tipicamente brasileira de Portinari foi reconhecida. 

 Portanto, objetiva-se tratar do que foi a pintura histórica nacional e como esse 

gênero de pintura foi disseminado no Brasil, assim como se busca entender a demanda 

do período republicano em definir uma identidade para a nação. Nesse contexto, tratar-

se-á da estética artística defendida pelo movimento modernista brasileiro e, finalmente, 

de como a pintura de Portinari contribuía para despertar o sentimento nacional com sua 

temática bem brasileira.  

 Segundo Benedict Anderson, as nações inspiram amor. Os produtos culturais, 

tais como a poesia, a música e as artes plásticas, buscam forjar uma consciência 

nacional e deixam transparecer esse amor com muita clareza. Assim, a arte, sintetizada 

em suas diversas manifestações, sempre foi e será um elemento essencial na formação 

do cidadão, da sociedade e, porque não dizer, da nação
145

. 

 De acordo com Walter Pereira, a pintura histórica notabilizou-se com a 

Revolução Francesa e, a partir do século XIX passou a ser tratada como um dos mais 

nobres e completos gêneros da pintura, dada a consagração da história como ciência. 

Para Pereira, a pintura histórica era capaz de traduzir o sentido histórico da nação e de 

seus portadores, entre heróis e reis. A história passara a ser vista pela lógica de um 

“espetáculo visual”
146

. 

 Michel Vovelle analisou o papel das imagens na Revolução Francesa e afirmou 

que estas se tornaram muito mais do que a ilustração de um discurso escrito, mas parte 

integrante desse discurso, que delas não poderia prescindir. Para Vovelle, com a 

Revolução na França e a ascensão da nacionalidade no final do século XVIII, a religião 

do príncipe cedeu lugar à religião da pátria, numa arte voltada para divulgar ideias e 
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transmitir palavras de ordem, tal como na Liberdade conduzindo o povo (1830), do 

pintor Eugène Delacroix (1798-1863)
147

. 

 Segundo Pereira, o período revolucionário francês se apropriou da arte como 

uma categoria de valor cívico, assim como um instrumento didático na educação 

pública, o que implicava em uma determinação do poder político sobre as instituições 

culturais. À pintura histórica foi consagrado um lugar ímpar nesse projeto. Era uma arte 

monumental, comemorativa, produzida sob a encomenda oficial
148

. 

Valéria Salgueiro sustenta que poderes políticos e religiões com frequência 

utilizaram a pintura como forma de persuasão e prestígio. Desde a Antiguidade, a arte 

exaltou os faraós em pinturas murais. No Ocidente, o culto ao príncipe que se iniciou 

por volta do século XV nas sociedades de corte, gerou um poderoso mecenato e uma 

“arte principesca”. Para Salgueiro, as imagens são capazes de causar profunda e 

duradoura impressão, por isso são usadas pelo poder quando a doutrinação está em 

questão
149

.  

Peter Burke afirmou: “Entre a gente do povo (...) impressões físicas têm um 

impacto muito maior que a linguagem, que faz apelo ao intelecto e à razão”
150

.  

Salgueiro sustenta que nas democracias liberais, assim como nos países 

socialistas do século XX, a pintura histórica foi ganhando destaque conforme se 

fortalecia e ampliava a ideia de Estado. Nesse contexto, as paredes dos prédios públicos 

cederam espaço à “ação didática sobre a consciência coletiva no plano simbólico”, com 

o intuito de despertar o “sentimento patriótico”. Sendo assim, os espaços institucionais, 

destinados à circulação pública, tornaram-se ambiente privilegiado para a projeção do 

discurso oficial em uma linguagem visual captada imediatamente pelos sentidos, 

acessível até mesmo aos não alfabetizados. Em vários países, buscou-se o 

fortalecimento da identidade nacional e do patriotismo apelando-se ao uso de imagens 

que aludissem ao “pretendido passado comum”, aos “heróis venerados” e ao “processo 

histórico da nação” 
151

. 
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Segundo Walter Pereira, a pintura histórica era um instrumento capaz de unir o 

indivíduo ao todo, colocando-o na posição de refletir sobre a infinita capacidade 

humana para a associação e a circulação de experiências e ideias. O trabalho do artista 

era consciente e racional, resultado da aproximação do poder com o processo de 

criação
152

. Nesse gênero de pintura, a história era tratada como representação do 

passado sujeita a apropriações, que reafirmavam sua função de evocar por meio da 

imagem uma demanda política que buscava de forma pedagógica difundir o sentimento 

nacional que permeava o século XIX
153

. 

Maraliz Christo analisou a trajetória da pintura histórica no Brasil. Para ela, a 

arte no período colonial era voltada para a produção sacra e retratística
154

. Em 1822 se 

deu a independência da Metrópole, processo marcado por certa estabilidade, sobretudo 

se comparado aos demais países latino-americanos, nos quais a independência trouxe 

conflitos e fragmentação. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808 - 

fugindo à invasão francesa na península ibérica -, foi um fator determinante para que a 

independência se caracterizasse mais por continuidades do que por rupturas. Além 

disso, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido ao de Portugal e 

Algarves, o que conteve movimentos de emancipação política
155

.  

 Com a restauração dos Bourbon na França, artistas que serviam a extinta corte 

napoleônica buscaram exílio. Nesse contexto, chegou ao Brasil a Missão Artística 

Francesa, na qual se destacavam entre os primeiros Nicolas-Antoine Taunay (1755-

1830), Jean-Baptiste Debret (1768-1848) e o arquiteto Grandjean de Montigny (1776-

1850). Aos artistas franceses coube a organização do ensino artístico no Brasil, assim 

como a confecção de trabalhos que retratavam passagens da história como a presença da 

Família Real no Rio de Janeiro, a abertura dos portos às nações amigas e a 

transformação da colônia em Reino Unido. Dessa forma, a Missão Francesa contribuiu 

para modificar e impor novos padrões de consumo artístico
156

, onde a pintura de história 

começou a ganhar espaço. 
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Para Christo, a pintura de história no Brasil do século XIX foi marcada pela 

produção da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), que posteriormente se tornou a 

Escola Nacional de Belas Artes. A Academia foi fundada em 1826, após o esforço dos 

artistas da Missão Francesa, que até então, ministravam aulas em ateliês e lutavam pela 

criação desta instituição
157

. O momento em questão foi marcado por um período de 

estabilidade política, que permitira o debate em torno da constituição de uma memória 

nacional, o que uniu Estado e instituições, em especial a Academia Imperial de Belas 

Artes e o Instituto Histórico e Geográfico Nacional (IHGB), criado em 1838. Christo 

sustenta que “uma visão apressada desse processo determinaria a priori os papéis de 

cada um: o imperador mandou, o Instituto escreveu, a Academia ilustrou.” Era 

notavelmente um esforço de conferir ao país um passado único e coerente
158

. 

Segundo Consuelo Schlichta, a pintura de história é fonte de compreensão e 

representação de acontecimentos históricos, por isso, encaixava-se perfeitamente na 

ideia de formação de um corpo coeso moldado em torno de objetivos comuns, 

contribuindo para a construção de uma leitura visual do passado glorioso da nação 

afinada com o discurso de duas importantes instituições: a Academia Imperial de Belas 

Artes (AIBA) e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
159

. 

Para Isis Pimentel de Castro, no oitocentos a pintura visava criar uma identidade 

nacional por meio da representação de momentos históricos eleitos pelo IHGB, como 

símbolos do nosso passado. Para desempenhar papel didático, as telas deveriam 

constituir um relato fiel dos acontecimentos, pois, dessa maneira, o observador as 

tomariam como reais e estabeleceria uma relação de confiança com as mesmas
160

. 

Segundo Castro, a natureza do diálogo entre arte e história no século XIX 

marcou também a relação entre imagem e palavra. A negação da experiência sensorial 

como meio de obtenção do conhecimento levou à construção de uma hierarquia entre 

texto e imagem. Dessa forma, a pintura histórica buscou unir-se à escrita para legitimar 
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sua autoridade quanto à representação do passado
161

. Para Castro, imagem e palavra 

pareciam se complementar no Oitocentos
162

. Assim como imagem e palavra, a História 

e a pintura histórica transcendiam as temáticas abordadas por ambas e possuíam uma 

relação muito estreita. A disciplina inspirou-se na pintura para legitimar a objetividade 

da sua narrativa, tomando a imagem como reflexo do passado. Os pintores, por sua vez, 

usaram os métodos de pesquisa históricos para definir a natureza e a temática das suas 

obras. Sendo assim, a aproximação do real tornava-se um dos componentes 

indispensáveis esse gênero de pintura
163

.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a AIBA era responsável pela produção 

imagética do período, enquanto o IHGB era a instituição das letras. Ambas eram 

produtoras culturais, estavam em confluência e trabalhando em sintonia. 

Maraliz Christo sustenta que estudos sobre o IHGB apontam para a estabilidade 

de sua militância intelectual, caracterizada pelo compromisso com o regime e pela 

fidelidade ao imperador. A continuidade entre passado, presente e futuro marcou o 

esforço deste instituto para construir a memória nacional. O Estado brasileiro era visto 

como legítimo herdeiro do Império português, uma vez que se mantivera a mesma 

dinastia, a mesma língua, entre outros. Dessa forma, a independência veio como um 

processo natural, não traumático, contrariando o que ocorreu nos demais países da 

América Latina. Em contrapartida, as poucas pesquisas existentes sobre a Academia 

Imperial de Belas Artes não permitem uma construção tão clara de sua trajetória, mas é 

evidente que estas duas instituições trabalharam muito próximas, muitos artistas, como 

Félix-Émile Taunay e Araújo Porto-Alegre, por exemplo, foram membros de ambas. 

Além disso, para realizar a pintura histórica, os artistas precisavam acompanhar o 

trabalho dos historiadores
164

.  

 De acordo com Gutiérrez e Gutiérrez Viñuales, acompanhando o que era 

produzido e disseminado pelo IHGB, a pintura de história no Brasil destacava temas 

ligados ao passado colonial, que enalteciam a dedicação e o altruísmo dos portugueses. 

Neste aspecto, a pintura histórica nacional diferenciava-se do restante da América 
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Latina, onde o período colonial foi pouco representado, passando-se diretamente do 

tempo pré-hispânico, descobrimento e conquista às guerras pela independência
165

. 

 Segundo Christo, entre 1854 e 1857, Manuel de Araújo Porto-Alegre atuou 

como professor e diretor da Academia Imperial de Belas Artes e defendeu que a arte 

brasileira deveria seguir modelos europeus, visando incluir o Brasil no rol das nações 

civilizadas
166

. Apesar de buscar inspiração europeia, essa arte deveria ser adaptada à 

realidade nacional, buscando enaltecer e privilegiar os feitos do Império
167

. 

 Para Isis de Castro, foi Araújo Porto-Alegre quem primeiro se dedicou a cunhar 

uma “arte brasileira”, termo que somente pôde ser pensado no XIX concomitante ao 

processo de construção de uma identidade nacional
168

. Com vida intelectual intensa, 

ocupava cargos de destaque no IHGB e na AIBA. Nas palavras de Porto Alegre: “A arte 

não progride, não forma escola, não adquire um caráter de superioridade e de 

permanência enquanto não se nacionaliza: apressar este passo é conquistar o futuro, é 

encurtar o tempo.”
169

  

Segundo Castro, Porto-Alegre acreditava que era possível pensar em uma 

nacionalidade brasileira em virtude da ação civilizatória dos europeus, que trouxeram o 

progresso e as luzes aos trópicos. Para ele, a “arte brasileira” se concretizaria quando o 

Brasil se igualasse às nações civilizadas. Além disso, Porto-Alegre defendia a união da 

arte e da história – a “obra de arte” deveria ser uma “obra histórica” por pertencer ao 

seu tempo e contribuir para civilizar os homens por meio dos exemplos do passado. A 

arte, a serviço da história, proporcionava esclarecimento e progresso para nação
170

.  

De acordo com Isis Castro, Porto-Alegre acreditava que os acontecimentos 

históricos sugeriam uma linha evolutiva no tempo. Sendo assim, a construção de um 

“passado artístico glorioso” trazia um processo evolutivo para a própria arte, necessário 

para que se consolidasse uma “arte brasileira” naquele momento, visto que somente 

com um marco fundador para a produção artística brasileira isso seria possível. Ficou 
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determinado, portanto, que a “arte brasileira” surgiu à época colonial, se desenvolveu 

em uma linha evolutiva até chegar ao cume, que era o período imperial
171

. 

A pintura histórica era muito respeitada e estimulada. Segundo Isis de Castro, 

ela atrelava o trabalho dos pintores ao dos historiadores, em um esforço mútuo de 

construção de uma memória nacional e no estabelecimento de uma identidade, por meio 

da investigação científica. Castro salienta que a História, como disciplina, se consolidou 

no século XIX e buscou se afirmar enquanto ciência pela utilização de fontes, que 

seriam a ligação entre o historiador e o fato histórico. Dessa forma, ao lidar com a 

representação do passado, a pintura histórica também deveria utilizar fontes e buscar a 

“verdade”
172

. Por isso, AIBA e IHGB trabalhavam em sintonia.  

Ainda de acordo com Castro, a produção da Academia Imperial de Belas Artes e 

do Instituto Histórico e Geográfico Nacional desempenhava um papel didático – escrita 

e imagem serviam ao esclarecimento dos cidadãos, disseminando o que seriam as 

“virtudes de uma boa sociedade” ditadas pela lógica imperial. Desse modo, AIBA e 

IHGB eram instituições usadas pelo poder como instâncias de controle social, 

exatamente por se constituírem como lugares de construção do passado
173

. 

Valéria Salgueiro salienta a importância da Academia Imperial de Belas Artes 

em relação ao ensino e à produção artística no Brasil do século XIX. A AIBA se 

destacava pelo empenho em um projeto civilizador e de construção da nacionalidade de 

um Brasil independente
174

. Os pintores que se destacaram nesse contexto foram Victor 

Meirelles e Pedro Américo, que abordaram diversos temas da história nacional. 

Victor Meirelles nasceu em 1832, em Santa Catarina. Em 1847 mudou-se para o 

Rio de Janeiro e começou os estudos na AIBA. Em 1862, após retornar de uma viagem 

de estudos a Europa, foi nomeado professor da Academia de Belas Artes. Realizou 

grandiosos trabalhos para a pintura histórica nacional, tais como: Primeira Missa no 

Brasil (1860), Batalha dos Guararapes (1875), Passagem de Humaitá (1886) e 

Abolição da Escravatura (1888)
175

. 
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Pedro Américo nasceu na Paraíba e mudou-se para o Rio de Janeiro por volta de 

1855, onde estudou no Colégio Pedro II e, no ano seguinte na AIBA. Assim como 

Victor Meirelles, Américo foi estudar na Europa. Em seu retorno, no ano de 1864, 

tornou-se professor da Academia Imperial de Belas Artes. Foi junto com Victor 

Meirelles, um dos maiores nomes da pintura histórica no Brasil na época imperial, tendo 

confeccionado obras de grande visibilidade, tais como: Batalha do Avaí (1872) e 

Independência ou Morte (1888)
176

.  

Maraliz Christo expõe que no final do Império, em um momento de pressão pela 

instituição do regime republicano, o tema da independência voltou a ganhar destaque, 

com o intuito de enaltecer a dinastia dos Bragança. Pedro Américo, por exemplo, 

representou D. Pedro I a cavalo, acompanhado de poucos civis, no alto de uma colina, 

brandindo uma espada e tendo esse mesmo gesto correspondido por sua guarda de 

honra
177

. 

Outro marco histórico adotado pela pintura como forma de promover a família 

real foi a Abolição da Escravatura, que se deu em 1888. Victor Meirelles foi quem 

executou a tela, na qual negros e escravos ganharam espaço para representação 

pictórica
178

com a finalidade de glorificar o gesto da herdeira do trono. A Princesa era 

retratada ao lado dos escravos que demonstravam a ela submissão e gratidão. Neste 

contexto, as rebeliões negras e o movimento abolicionista tiveram seu papel histórico 

omitido
179

. 

Contudo, mesmo com todo o esforço para exaltar o Império, este entrou em 

declínio e, no ano seguinte à abolição da escravatura, aconteceu a Proclamação da 

República. Segundo Christo, a Proclamação, em 1889, foi um golpe militar rápido, sem 

resistência e derramamento de sangue, sem muita articulação e desvinculada do 

movimento republicano civil
180

. 

Valéria Salgueiro salienta que o novo regime republicano, com suas novas 

atribuições políticas e administrativas, em âmbitos nacional e estadual, ocasionou várias 

reformas de prédios públicos já existentes, assim como a construção de novos. No Rio 
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de Janeiro, por exemplo, o exercício das funções foi transferido do Palácio do Itamarati 

para o Palácio do Catete, antigo palacete do Barão de Nova Friburgo. A antiga 

residência aristocrática passou por reformas para que se tornasse a nova sede e 

residência oficial do chefe de governo. A partir da reforma do palácio do Catete, mais 

uma série de edificações começaram a ser reformadas ou construídas para fins 

administrativos, empreitada que associava arquitetura e pintura decorativa de interior 

em uma produção artístico-simbólica de exaltação da nação e culto patriótico
181

. 

 Salgueiro afirma que a construção destes novos espaços destinados a edificações 

públicas era feita em estilo eclético, uma vez que o estilo neoclássico ficou associado ao 

período imperial. Percebe-se, portanto, um esforço em demarcar o período republicano 

como um momento de renovações e modernidade, desvinculado do passado colonial e 

imperial. Existia, além disso, um esforço na busca pela definição da identidade nacional, 

onde as imagens eram articuladas ao discurso histórico
182

. 

 Para Salgueiro, junto com a República, veio uma “crise de repertório”, 

especialmente nas instituições outrora financiadas pelo imperador, tais como o IHGB e 

a AIBA. A pintura histórica e os trabalhos historiográficos que abordavam a monarquia, 

envolvendo D. Pedro I e D. Pedro II não mais interessavam, os artistas e intelectuais 

buscavam novos objetos, uma produção voltada para o nacional, por isso, propunham 

renovação temática e estética
183

. 

 Como já foi exposto, durante o século XIX, o esforço da produção 

historiográfica esteve centrado no Instituto Histórico e Geográfico, instituição que 

caminhava em paralelo com a Academia de Belas Artes. Por anos, o IHGB promoveu 

os feitos da monarquia e do império, buscando a unidade nacional
184

. Dessa forma, 

segundo Claudia Callari, temas como Inconfidência, rebeliões e movimentos 

insurrecionais anteriores à independência eram evitados, devido ao mal estar que 

causavam
185

. 

 Todavia, como bem apontou Valéria Salgueiro, com a Proclamação da 

República e o descompromisso com a família real, temas como a Conjuração Baiana 

(1798), a Revolução Pernambucana (1817) e a Inconfidência Mineira (1789), que eram 
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acontecimentos regionais de sublevação, vieram à tona e ganharam importância. 

Tiradentes, Felipe dos Santos e Frei Caneca, dentre outros, perderam o estatuto de 

conspiradores, subversivos e inimigos da pátria, e passaram a ser considerados como 

heróis nacionais. Foram personalidades mitificadas pela República, eram exemplos de 

sacrifício e patriotismo às gerações futuras
186

. 

 Para Maraliz Christo, a República suscitou uma produção pictórica 

especialmente para atender à decoração dos seus palácios. Aflorou-se um sentimento 

então velado pelo Império: a memória das revoltas, que foram muitas e reprimidas 

violentamente
187

. De acordo com Christo, o Império buscou a unidade nacional por 

meio da representação da vitória da nação sobre o inimigo externo. A República, por 

sua vez, enfatizou as revoltas internas, outrora silenciadas. Tiradentes foi adotado como 

mártir, privilegiando-se a ideia do “herói-vítima”
188

. 

Em 1893, Pedro Américo, antigo pintor do Império e então professor aposentado 

da Academia Imperial de Belas Artes, criou uma representação ímpar do novo herói 

nacional – Tiradentes com o corpo esquartejado sobre o cadafalso. À época, a tela foi 

duramente rechaçada pela crítica, que a considerou desrespeitosa
189

. 

Na República, o pintor que recebeu destaque no gênero da pintura histórica 

nacional foi Antônio Parreiras. Para Valéria Salgueiro, foi Parreiras quem mais 

ativamente participou da construção de uma visualidade republicana enfatizando as 

lutas por libertação. Sua pintura de história configura uma arte volumosa, desenvolvida, 

no entanto, fora dos salões e concursos oficiais, dada sua formação artística menos 

acadêmica
190

. 

Antônio Parreiras nasceu em Niterói em 1860. Estudou como aluno livre na 

Academia de Belas Artes, tendo aulas com George Grimm. Por discordar do ensino 

oferecido, desliga-se da instituição e segue seu professor, passando a integrar o Grupo 

Grimm, dedicando-se a pintura ao ar livre. Estudou na Itália. De volta ao Brasil em 

1890, passou a dar aulas de pintura de paisagem na AIBA, contudo, desligou-se 

novamente da Academia e fundou a Escola do Ar Livre, em Niterói. Dentre seus 
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trabalhos no gênero da pintura histórica incluem-se Prisão de Tiradentes (1914) e 

Morte de Fernão Dias (1920)
191

. 

 Segundo Valéria Salgueiro, o resgate de heróis e acontecimentos do passado 

colonial pela historiografia na Primeira República era uma demanda daquele momento, 

que almejava a definição de uma identidade nacional, por meio do fortalecimento de um 

sentimento patriótico e de solidariedade. Com a Revolução de 1930 e o início da 

Segunda República, novas demandas e estratégias culturais e estéticas se colocariam 

para os artistas modernos
192

. 

 A Segunda República teve início com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder por 

meio de uma revolução. Continuava premente esse anseio por elementos que pudessem 

despertar o sentimento de pertencimento nacional na população. Esse desejo ganhou 

força no novo governo, artistas e intelectuais eram apontados como os designados à 

tarefa de construir ou resgatar uma identidade para a nação em suas produções. Dessa 

forma, política e ação cultural caminharam juntas. A tradição, o folclore, a brasilidade 

eram estimulados e promovidos. Foi nesse contexto que a pintura de Portinari obteve 

destaque, por representar a gente simples, caipira, negra e mestiça do país.  

 O começo da chamada Nova República coincidiu com o fortalecimento das 

manifestações do movimento modernista no Brasil. Tal movimento pregava o retorno às 

raízes, ao genuíno, à tradição. Portanto, o momento político e cultural do país nas 

primeiras décadas do século XX almejava por “brasilidade”. O subcapítulo a seguir 

tratará do movimento modernista brasileiro, de suas convicções estéticas e culturais. 

 

2.1 - O Modernismo Brasileiro e a busca da identidade nacional 

 

 Nas primeiras décadas da República destacou-se no Brasil um movimento que se 

pretendia moderno e modernizante, que revolucionou a maneira de se fazer e encarar a 

arte. O movimento modernista teve suas raízes na Europa e surgiu da necessidade que 

artistas e intelectuais tiveram de expressar as transformações do mundo em suas 

produções. Na primeira metade do século XX a sociedade vivenciava a Primeira Grande 
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Guerra (1914-1918), a Revolução Russa (1917), a formação do fascismo italiano, do 

nazismo alemão e a Segunda Guerra (1939-1945). 

 Marjorie Perloff sustenta que o “período modernista” se consagrou por 

profundas e diversas mudanças, configurando inovações que aproximavam a arte, a 

política e a tecnologia, o que deu ensejo a uma extraordinária e abundante produção 

artística
193

. A modernidade misturou a arte e a vida de forma ubíqua, o protagonista da 

cultura não poderia mais ser uma categoria abstrata, mas a realidade concreta da 

população. Esse tipo de arte, mais voltada para as massas, rompia com a estética 

passadista, de moldes acadêmicos, que não se importava em produzir temas desligados 

da vida social
194

. 

 Maria Helena Capelato afirma que o absurdo e a violência das guerras teriam 

despertado nos artistas e intelectuais uma crise de consciência e a vontade de produzir 

uma arte militante, voltada para os problemas sociais. Debatia-se muito acerca da 

natureza da arte, sua finalidade e o papel social do artista. Na Europa, surgiram os 

movimentos de vanguarda
195

, popularmente conhecidos como os “ismos”, tais como o 

Expressionismo, o Fauvismo, o Cubismo, o Abstracionismo, o Surrealismo e o 

Futurismo. Estes “ismos” ou movimentos de vanguarda europeus agitaram a Europa no 

começo do século XX. Apesar de divergentes em suas propostas e estética, 

concordavam quanto ao ataque à arte passadista.  

Jorge Schwartz defende que o termo “vanguarda” foi apropriado do vocabulário 

militar por artistas e intelectuais, desse modo, adquiriu um sentido político-social e 

gerou uma oposição entre “arte pela arte” e “arte engajada”
196

.  

 Para Meyer Schapiro, os movimentos de vanguarda revolucionaram os padrões 

estéticos vigentes nas artes plásticas. Três inovações marcaram a pintura considerada 

moderna: 1) a ausência de imagens; 2) o abuso das formas e das cores; e, finalmente, 3) 

o relaxamento da técnica. Durante anos a pintura foi a arte da confecção de imagens, 

artistas estudavam para aprender técnicas utilizadas por pintores da antiguidade. Em 
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suas telas predominavam motivos religiosos, míticos, históricos, paisagens, naturezas 

mortas e retratos da aristocracia
197

. 

 Entretanto, como bem aponta Schapiro, em meados do século XIX a arte já dava 

sinais de transformação em virtude do declínio das intuições aristocráticas e religiosas. 

Os temas representados nas pinturas passaram a ser mais cotidianos e comuns, tais 

como pessoas, objetos, coisas e lugares. As artes plásticas inovaram ilimitada e 

profundamente sua estética e temática, o verdadeiro objetivo de uma pintura não deveria 

mais ser o de imitar um aspecto natural, mas exprimir um estado de alma, uma ideia ou 

uma fantasia. A pintura poderia e deveria acentuar elementos artísticos operantes como 

a marca da pincelada, a mancha, a linha e a superfície da tela. Além disso, era sugerido 

desconectar a forma familiar do objeto representado, ou mesmo eliminar este objeto. 

Dessa maneira, como sustenta Schapiro, as telas assumiam uma aparência mais 

ativamente processada, o aspecto de coisa produzida mais que o de coisa reproduzida. A 

pintura executada assim era capaz de revelar mais a alma do artista
198

. 

 Os modernos banalizaram a técnica e os materiais empregados na pintura 

enquanto a sociedade se escandalizava com o novo conceito de arte. Para Schapiro: “A 

velha concepção da pintura como arte mágica, fonte de uma superfície recamada, 

misteriosamente luminosa de pigmentos e esmaltes, foi abandonada por meios mais 

simples e diretos.”
199

 Os críticos denunciavam a divergência da “nova arte” em relação 

à passada, “a imagem era distorcida, ou simplesmente desaparecera, as cores e formas 

eram de uma intensidade insuportável; e a execução, tão livre que parecia 

completamente desprovida de arte.”
200

 

 Para Maria Helena Capelato, a Europa passou a ser vista pelos artistas modernos 

como o “velho mundo”, um lugar decadente devido aos horrores revelados pela guerra. 

Em contrapartida, a América era tida como promissora, o “novo mundo”. A elite letrada 

europeia voltou suas atenções para o então primitivo continente americano, buscando 

inspiração em seu exotismo. Nessa tendência, artistas e intelectuais americanos, que 
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outrora buscavam seguir os moldes culturais europeus, passaram a inclinar seus olhares 

para o próprio continente
201

.  

 Segundo Capelato, o processo de modernização em curso no mundo deu ensejo a 

transformações importantes no campo das artes, a circulação das imagens produzidas 

aproximou os artistas em um plano internacional e estabeleceu um febril intercâmbio de 

ideias e imagens entre Europa e América
202

. Capelato analisou a chegada do 

modernismo na América Latina e, para tanto, buscou entender o contexto sócio-político 

do início do século XX. Na década de 1920, a América foi palco de vários conflitos, 

além de vivenciar a formação de movimentos nacionalistas de esquerda e extrema 

direita, movimentos estudantis e operários, e a criação do Partido Comunista
203

. 

De acordo com Jorge Schwartz, após a queda da bolsa de Nova York uma série 

de golpes militares aconteceu
204

, no Brasil, por exemplo, houve a Revolução de 1930, 

que trouxe ao poder de forma indireta o gaúcho Getúlio Vargas. Foi nesse período de 

revoluções que os movimentos de vanguarda chegaram a América Latina, ganhando 

colorações próprias. Apesar da nítida influência das vanguardas europeias, os estilos 

não chegaram prontos e individualizados, mas foram adaptados à realidade de cada 

lugar e ao espírito de cada artista
205

. 

A chegada do modernismo, além disso, coincidiu com o centenário de 

independência de muitos países. O Brasil completou cem anos de emancipação no 

mesmo ano que aconteceu a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Segundo Capelato, 

as comemorações pela independência despertaram reflexões em torno dos problemas 

nacionais, do que ainda precisava ser resolvido, e a busca de soluções. As identidades 

foram postas em xeque, visto que foram construídas com base em modelos europeus. 

Intelectuais e artistas esforçavam-se em resgatar ou reconstruir estas identidades sobre 

novos alicerces, valorizando a cultura e a tradição, o genuíno e o popular. Apesar da 

crítica da importação de modelos da Europa, os letrados modernistas também buscaram 

inspiração nos movimentos de vanguarda europeus, contudo, fizeram uma releitura da 

produção externa adaptando-a à realidade de seus países
206

. 
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 Jorge Schwartz sustenta que a intenção dos modernistas latinos era construir 

uma “vanguarda enraizada”, que constituiria um projeto estético que achava em seu 

próprio habitat a inspiração que fazia surgir as composições. As vanguardas europeias 

contribuíram em trazer para o continente americano a liberdade de criação e expressão 

artística e cultural, despertando o desejo de consolidar e definir o que seria a identidade 

nacional
207

. 

 O modernismo chegou ao Brasil ganhando contornos bem nacionalistas. Grande 

parte dos historiadores do período considera a Semana de Arte Moderna de 1922 como 

marco oficial do modernismo brasileiro. Outros defendem que o modernismo teve início 

ainda antes, em 1917, com a exposição de pintura expressionista da pintora Anita 

Malfatti
208

. 

 Anita Malfatti estudou em Berlim e Nova York, onde assimilou novas 

tendências estéticas. Em sua passagem pela Alemanha, teve contato com as vanguardas 

europeias e se adiantou àquilo que aconteceria em 1922. Mas essa antecipação teve um 

preço para Malfatti
209

. A exposição de pintura expressionista ocorreu na cidade de São 

Paulo. Segundo Jorge Schwartz, com estética inovadora, as telas de Anita causaram 

verdadeiro rebuliço no então pacato ambiente cultural brasileiro
210

. 

 Para Vera D’Horta Beccari, o sentido plástico e dramático das pinturas de 

Malfatti causaram uma revolução na crítica local. O escritor Monteiro Lobato, mostrou-

se um fiel defensor do academicismo quando escreveu o antológico artigo “Paranoia ou 

Mistificação?”, no qual criticava a arte de Anita Malfatti
211

: 

 

Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que 

não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e 

equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem do que chamamos sentir. Quando as 

sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós 

“sentimos”; para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é 

forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que 

nosso cérebro esteja em “pane” por virtude de alguma grave lesão. Enquanto 

a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta 

comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato poderá “sentir” 
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senão um gato, e é falsa a “interpretação” que do bichano fizer um totó, um 

escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes
212

. 

 

 Monteiro Lobato criticava a estética artística que propunha a liberdade no uso 

das cores e das formas. Segundo ele, a arte era regida por princípios imutáveis, baseada 

em medidas de proporção e equilíbrio. Percebe-se, portanto, que Lobato defendia a 

pintura como a arte da reprodução da realidade. Para ele, a ausência de referência, de 

padrão, era um completo absurdo. 

 De acordo com Eduardo Jardim de Moraes, para um crítico atual, as observações 

de Monteiro Lobato parecem conservadoras e infundadas, todavia, para um 

contemporâneo do escritor, seus argumentos soavam bastante lógicos
213

. 

 A arte, em especial a arte plástica, passava por grandes mudanças no período 

modernista, tanto em termos de conceito quanto de elaboração. As imagens perderam a 

pretensão de cópia, de exata reprodução. O que importava à arte moderna era expressar 

a alma do artista. O abuso de formas e cores, assim como a ousadia nas representações 

pictóricas eram os princípios que regiam os artistas adeptos do movimento 

modernista
214

. 

 Por ser uma das pioneiras, a exposição de Anita Malfatti foi severamente 

repudiada pela crítica, habituada à pintura acadêmica em moldes clássicos. O intelectual 

Oswald de Andrade, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, havia viajado 

para Europa e visto de perto o novo conceito das artes plásticas. Andrade defendeu 

Anita e denunciou o preconceito fotográfico e o passadismo de Monteiro Lobato
215

: 

 

Era natural que elas (as mais irritadas e as mais contrariantes hostilidades) 

surgissem no acampamento de nossa vida artística. A impressão inicial que 

produzem os seus quadros é de originalidade e de diferente visão. As suas 

telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito 

para as nossas exposições de pintura. A sua arte é a negação da cópia, a 

ojeriza da oleografia... Na arte, a realidade na ilusão é o que todos procuram. 

E os naturalistas mais perfeitos são os que mais conseguem iludir
216

. 
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Segundo Meyer Schapiro, a arte moderna almejava romper com esta ilusão de 

cópia da realidade. A pintura deveria deixar a impressão de coisa reproduzida, não 

deveria esconder ou disfarçar as pinceladas do artista, pelo contrário, o objetivo era 

revelar uma aparência de coisa processada
217

. 

Para Vera Beccari, mesmo com todos os transtornos decorrentes da crítica 

conservadora, a estética modernista, por meio da linguagem expressionista da pintura de 

Anita Malfatti, foi assim introduzida no Brasil
218

.  

Após a exposição de Malfatti, os intelectuais modernistas Mário de Andrade, 

Hélios Seelinger, Menotti del Picchia, Di Cavalcanti e Oswald de Andrade promoveram 

outro artista com potencial, o escultor Victor Brecheret, divulgando suas obras. 

Brecheret, assim como Anita Malfatti, havia estudado na Europa, onde desenvolveu seu 

trabalho, tornando-se um escultor com grande domínio técnico. Em 1920, realizou a 

maquete do conhecido Monumento às Bandeiras em São Paulo, no qual evocou a saga 

dos bandeirantes em busca de novas terras
219

.  

Desse modo, é possível notar que o modernismo já despontava entre a arte e a 

intelectualidade brasileira mesmo antes da Semana de 1922. Como afirmou Jorge 

Schwartz, as primeiras manifestações da modernidade iam conquistando espaço na 

cidade  que seria o centro da transformação da arte no país
220

. 

Em 1922, ano do centenário de Independência do Brasil, aconteceu de 13 a 18 

de fevereiro na cidade de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, da qual participaram 

personalidades como Graça Aranha, Paulo Prado, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, 

Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Oswald de 

Andrade, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, entre muitos outros
221

.  

De acordo com Elza Ajzenberg, a Semana de 1922 foi um referencial importante 

para reflexões estéticas e para a crítica de arte no Brasil. Essa manifestação foi ainda 

potencializada pelo contexto em que aconteceu. As questões associadas ao nacionalismo 

que emergiu no pós Primeira Guerra e o processo de industrialização que se estabeleceu, 

em especial em São Paulo, motivaram intelectuais e artistas a revisarem e criarem novos 
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projetos culturais. Além disso, as comemorações pelo Centenário da Independência do 

Brasil incentivaram um grupo inquieto diante das possibilidades de traçar um perfil 

mais livre, com a quebra dos cânones que impediam a renovação da criatividade 

artística. Essas ideias começaram a tomar corpo com os debates em torno da exposição 

expressionista da pintora Anita Malfatti
222

. 

A Semana de Arte Moderna promoveu concertos musicais, declamações de 

poesias e exposições de pintura nos salões do Teatro Municipal de São Paulo. Segundo 

Ajzenberg, o jornal Correio Paulistano de 29 de janeiro de 1922 anunciou a realização 

de uma semana de arte com a participação de escritores, músicos, artistas e arquitetos. 

De acordo com a notícia, o intelectual Graça Aranha era quem havia tomado a frente da 

organização dessa semana que tinha como objetivo dar ao público uma demonstração do 

que havia de mais atual em literatura, música, arquitetura e pintura
223

. 

Elza Ajzenberg sustenta que como muitos organizadores da Semana trabalhavam 

na imprensa, não faltou espaço nos jornais da época para que se noticiasse o evento, 

apesar de muitos se colocarem veementemente contra a sua realização. Na notícia do 

Correio Paulistano, Graça Aranha foi apontado como o mentor da Semana de 1922, 

entretanto, para alguns pesquisadores é mais provável que esse feito se deva a Emiliano 

Di Cavalcanti, que teria acatado uma sugestão de Marinete Paulo, esposa de Paulo 

Prado. Marinete teria proposto a Di Cavalcanti que se fizesse em São Paulo algo similar 

aos festivais culturais de Deauville
224

.  

Para Ajzenberg, em Viagens de minha vida, Di Cavalcanti teria chamado para si 

a idealização da Semana – “Falamos naquela noite e em outros encontros da Semana de 

Deauville [...]. eu sugeri a Paulo Prado a nossa semana [...]”
225

. Além disso, Manuel 

Bandeira, referindo-se à organização da Semana, mencionou Di Cavalcanti como o 

“pintor de quem surgiu a ideia”
226

. 

Seja de quem tiver sido a ideia, o objetivo da Semana era renovar o estagnado 

ambiente artístico e cultural de São Paulo e, consequentemente, do país. De acordo com 

Ajzenberg, surgiu nesse contexto a necessidade de “descobrir” ou “redescobrir” o 
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Brasil, repensando-o de modo a desvinculá-lo, esteticamente, das amarras que o 

prendiam a Europa
227

. 

A Semana de Arte Moderna promoveu concertos musicais, declamações de 

poesias e exposições de pintura nos salões do Teatro Municipal. Segundo Ajzenberg, o 

jornal Correio Paulistano de 29 de janeiro de 1922 anunciou a realização de uma 

semana de arte com a participação de escritores, músicos, artistas e arquitetos do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. De acordo com a notícia, a semana que estaria sendo organizada 

por intelectuais das duas cidades e teria Graça Aranha como principal organizador, tinha 

como objetivo dar ao público uma demonstração do que havia de mais atual em 

arquitetura, pintura, literatura e música
228

. 

Segundo Ajzenberg, como muitos organizadores da Semana trabalhavam na 

imprensa, não faltou espaço nos jornais da época para que se noticiasse o evento, apesar 

de muitos se colocarem veementemente contra a sua realização. Na nota do Correio 

Paulistano citada por Ajzenberg, Graça Aranha foi apontado como quem teve a 

iniciativa da Semana, todavia, para alguns pesquisadores é mais provável que esse feito 

se deva a Emiliano Di Cavalcanti, que teria acatado uma sugestão de Marinete Paulo, 

esposa de Paulo Prado. Marinete teria sugerido a Di Cavalcanti que se fizesse em São 

Paulo algo similar aos festivais culturais de Deauville
229

.  

Para Ajzenberg, em Viagens de minha vida, Di Cavalcanti teria chamado para si 

a idealização da Semana – “Falamos naquela noite e em outros encontros da Semana de 

Deauville [...]. eu sugeri a Paulo Prado a nossa semana [...]”
230

. Além disso, Manuel 

Bandeira, referindo-se à organização da Semana, mencionou Di Cavalcanti como o 

“pintor de quem surgiu a ideia”
231

. 

Seja de quem tiver sido a ideia, o objetivo da Semana era renovar o estagnado 

ambiente artístico e cultural de São Paulo e, consequentemente, do país. De acordo com 

Ajzenberg, surgiu nesse contexto a necessidade de “descobrir” ou “redescobrir” o 

Brasil, repensando-o de modo a desvinculá-lo, esteticamente, das amarras que o 

prendiam a Europa
232

. 
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Segundo Maria Helena Capelato, a cidade de São Paulo foi escolhida para sediar 

a Semana, em detrimento do Rio de Janeiro, então capital federal, em virtude do 

desenvolvimento cafeeiro do final do século XIX, que incentivou o progresso material, 

favoreceu a industrialização e a urbanização acelerada. São Paulo se mostrava, portanto, 

como o “grande centro irradiador de progresso”
233

. 

Para Maria Eugênia Boaventura, a elite paulistana impressionou pela prontidão 

com que acolheu o convite modernista, não apenas patrocinando o movimento, mas 

tomando-o como inspiração para fazer de seu estado o “berço de um futuro racial, 

industrial e econômico”. Nas palavras de Boaventura: “De Plínio Salgado aos dois 

Andrades, os paulistas se irmanaram para desbancar o Rio do posto central que ocupava 

no âmbito artístico, além do político.”
234

 Os intelectuais paulistas tinham consciência 

dos benefícios que essa conjunção de interesses podia trazer – a atualização do código 

estético e a implementação de medidas para quebrar a hegemonia da capital do país
235

. 

Boaventura sustenta ainda que os jornais da década de 1920 noticiavam com 

convicção que São Paulo assumiria um papel renovador, calcado no esforço sistemático 

da sua elite, o que contribuía para fortalecer os alicerces do novo movimento estético.
236

  

O literato Oswald de Andrade disse em certa ocasião: “De fato é de São Paulo a honra 

de abrigar os primeiros portadores comovidos da nova luz”
237

.  

De acordo com Maria Eugênia Boaventura, o surto de progresso que se alastrou 

pelo estado de São Paulo teve ligação direta com aquela aliança entre empresários, 

políticos, escritores e artistas que se iniciou por ocasião da Semana ou pouco antes. 

Basta conferir a imponência social e financeira dos organizadores dos eventos e a 

simpatia discreta dos seus dirigentes políticos (prefeitos e governadores). Acionados 

pelos líderes do movimento modernista os chefes políticos locais apadrinhavam os 

novos artistas com dificuldades financeiras com bolsas de estudo no exterior e com a 

aquisição de suas obras
238

. 
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Percebe-se, dessa forma, um esforço de São Paulo em se consolidar como berço 

cultural e artístico do Brasil. Os intelectuais e artistas organizadores da Semana de 1922 

sabiam que aquele evento iria conferir grande visibilidade à cidade, o que contribuiria 

tanto para a cultura, quanto para a política e a economia do estado como um todo. 

Como bem salientou Boaventura, no começo, o grupo modernista não tinha no 

horizonte um projeto global de Brasil, a urgência do movimento era construir um estado 

pujante, desenhado a partir do “futurismo paulista”. Com o passar do tempo, a pesquisa 

sistemática acerca da identidade nacional foi tomando corpo, sobretudo em virtude dos 

festejos em torno do centenário da Independência
239

. 

A Semana de Arte Moderna realizou-se entre aplausos e vaias. O catálogo com 

capa de autoria e organizado por Di Cavalcanti registrou a participação dos arquitetos 

Antonio Moya e Georg Prsirembel; dos escultores Victor Brecheret e Wilhelm Haerberg 

e dos pintores e desenhistas Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Graz, Martins Ribeiro, 

Zina Aita, Yan de Almeida Prado, Ferrignac e Vicente do Rego Monteiro
240

.  

Segundo Elza Ajzenberg, o discutível modernismo das obras expostas e a 

confusão estilística em que se debatiam seus autores, ficavam visíveis nos títulos 

equivocados de algumas obras expostas, tais como Impressão Divisionista (Anita 

Malfatti), Impressões (Zina Aita), Natureza Dadaísta (Ferrignac) ou Cubismo (Rego 

Monteiro)
241

. Para Mário de Andrade, os “futuristas” de 1922 como eram chamados 

pelo público da época, praticavam de tudo um pouco, menos o futurismo propriamente 

dito. O que importava era escapar do academicismo
242

. 

 Maria Eugênia Boaventura também reforça essa falta de definição e consistência 

estética por parte dos modernistas da Semana de 1922. Segundo Boaventura, o 

modernismo teria começado com a exposição de Anita Malfatti, mas teria sido 

inaugurado de modo oficial com a Semana de Arte Moderna de São Paulo. As frases 

sonoras e retumbantes dos textos críticos e de divulgação, muitas vezes sem muito 

sentido, escondiam, de acordo com Boaventura, a falta de um projeto estético claro e 

coerente. Além disso, não haviam sido publicadas em livros as propagadas obras 

revolucionárias, algumas delas apenas mostradas de relance naquele momento – trechos 
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de Os Condenados de Oswald de Andrade, “Domingo” da Paulicéia Desvairada de 

Mário de Andrade e o antológico poema Os Sapos de Manuel Bandeira
243

. 

De acordo com Eduardo Jardim de Moraes, grande parte dos intelectuais e 

artistas que organizaram esse evento havia viajado para a Europa, onde tiveram contato 

com os movimentos de vanguarda que agitavam artística e culturalmente aquele 

continente. No exterior os intelectuais brasileiros escolheram as armas que usariam na 

“querela contra o passadismo”
244

. 

Segundo Maria Eugênia Boaventura, no Brasil o vocabulário militar foi usado 

pelos modernistas por meio de petardos verbais e violência contra a arte passadista e 

acadêmica. Eram empregados termos como “vencidos”, “hostes vanguardistas”, “horda 

passadista”, “regimento”, “contingente de forças”, “franco atiradores”, “batalha”, 

“guerra”, “refrega”, “combate”, “marcha heroica”, “metralhadoras armadas”, 

“columbrinas”, etc
245

.   

Boaventura expõe que mesmo tendo viajado para o exterior, a impressão que 

intelectuais e artistas da Semana de 1922 passavam era de imaturidade e pouco 

conhecimento em relação às diversas correntes artísticas que surgiam por toda a Europa. 

As informações, vindas de navio, ainda não haviam sido assimiladas e transformadas 

em atualização consistente. O despreparo era generalizado, o que teria prejudicado a 

produção crítica a respeito das novas obras, lidas e exibidas no evento
246

.  

 Para Boaventura, a exposição de Anita Malfatti mostrou as artes plásticas na 

dianteira do processo de atualização do código artístico, inspirando a modernização 

literária. E diferente da literatura, já havia no Brasil obras de pintores e escultores com 

várias mostras à disposição do público, cuja repercussão também não estimulou a 

crítica. A exemplo do ocorrido em 1917, as obras de John Graz, de Haerberg, de 

Brecheret, de Ferrignac, de Zita Aita, de Rego Monteiro, de Di Cavalcanti e novamente 

de Anita, entre outras, apresentadas nos saguões do Teatro Municipal, foram mal 

recebidas pela desinformação daqueles que se arriscaram a publicar comentários sobre a 

Semana. Apesar do acanhado experimentalismo, essas obras eram as que mais traziam 

novidades comparadas ao escopo artístico do evento
247

. Mesmo assim, as obras dos 
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artistas da Semana de 1922 foram mal recebidas por boa parte dos críticos, merecendo a 

ponderação de Oswald de Andrade: “das artes modernas pintura parecia ser a que mais 

profundamente chocava aos analfabetos letrados”
248

. 

 Segundo Maria Eugênia Boaventura, os modernistas da Semana de Arte 

anunciaram uma Semana Futurista, contudo não se pode atrelar o modernismo de forma 

incondicional ao futurismo italiano. Os articulistas aproveitaram a aproximação da 

incipiente produção local com o futurismo, movimento estético que já havia se 

transformado em passado na Europa, para considerar a produção dos modernistas como 

um retrocesso
249

. Quando se inaugurou nossa modernidade, a velha Europa já havia 

assistido a uma série de ondas vanguardistas divergentes entre si
250

.  

Teóricos da Semana faziam questão de frisar a independência do movimento 

modernista em relação ao futurismo, mas ao mesmo tempo sua aproximação
251

. É que o 

modernismo era um movimento que teve pluralidade de inspirações estéticas, como 

observou Plínio Salgado: 

 

(...) é uma verdadeira mostra de variedade que não denuncia na semelhança 

das técnicas e afinidades de assuntos a influência poderosa de um fato 

externo único nem os impulsos de uma tendência interna única
252

. 

 

Para Boaventura, a ambição dos modernistas era educar o Brasil e curá-lo do 

analfabetismo letrado, buscando uma nova forma de expressão compatível com o tempo 

do cinema, do telégrafo sem fio, das travessias aéreas intercontinentais, visando com 

tudo isso, a nossa emancipação artística
253

. Nas palavras de Oswald de Andrade: 

 

A esse grupo de pessoas acatadas por todos os motivos, competia de fato por 

paradeiro a apreciação desenfreada da ignorância local [...] E Semana de Arte 

Moderna virá mostrar como esses espíritos de vanguarda são apenas os guias 

de um movimento tão sério que é capaz de educar o Brasil e curá-lo do 

analfabetismo letrado em que lentamente vai para trás
254

.  
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Maria Helena Capelato defende que a elite intelectual brasileira, durante muito 

tempo, acreditou que o povo, por seu caráter mestiço, era o culpado pelo atraso e pelas 

mazelas do país. Tal crença acarretou na rejeição das manifestações culturais populares 

e na consequente falta de integração da sociedade, tanto territorial, quanto cultural. Para 

Capelato, os intelectuais e artistas adeptos do movimento modernista se mostraram 

preocupados com essa fragmentação e desintegração, dessa forma, buscaram reinventar 

ou reconstruir a identidade cultural sobre novas bases, bases nacionais, visando unificar 

a nação e despertar o sentimento patriótico
255

. 

Segundo Eduardo Jardim de Moraes, os modernistas diagnosticaram o 

desenraizamento da produção cultural nacional, visto que as elites de outrora rejeitaram 

o verdadeiro substrato brasileiro. Para Moraes, essa atitude das elites gerou uma 

ausência de cultura nacional, por isso, era necessário integrar a produção cultural ao 

país. Para os modernistas, somente com uma cultura genuína, o Brasil poderia participar 

do todo universal
256

. 

 Todavia, como bem expôs Capelato, apesar das críticas à cópia de modelos 

estrangeiros, o que os modernistas estavam fazendo era também uma releitura da 

produção externa, adaptando-a a realidade nacional
257

. De acordo com Eduardo Jardim 

de Moraes, a dívida dos modernistas com a Europa é inegável. A circulação entre os 

dois mundos foi o que contribuiu para uma produção artística e cultural inovadora, que 

não é nem genuinamente nacional, nem tampouco imitação do estrangeiro. O produto 

novo era fruto de um contexto específico que permitiu o intercâmbio entre os dois 

continentes
258

. 

 Para Moraes, na busca modernista pela valorização do elemento nacional o índio 

e o negro ganharam destaque. Até então depreciados frente ao estrangeiro, tornaram-se 

alvo de interesse, tanto da América quanto da Europa e a incorporação deles à sociedade 

foi vinculada à proposta de construção de uma nova forma de identidade
259

. 

 Sidney Oliveira Pires Júnior analisa o que foi o nacionalismo e o projeto 

nacional para o intelectual Mário de Andrade. Segundo Pires Júnior, Mário realizou 

grandes leituras sobre o Brasil contribuindo significativamente para se pensar o tema. 

                                                           
255

 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit. p.264. 

256
 MORAES, Eduardo Jardim. Op. cit. pp.40-43. 

257
 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Op. cit. p.260. 

258
 MORAES, Eduardo Jardim. Op. cit. pp.266-267. 

259
 Idem. p.264. 



93 

Em sua obra literária e em suas correspondências era possível diferenciar o que ele 

entendia por projeto nacional e o que compreendia como nacionalismo – o primeiro 

envolvia problemas concretos de organização do Estado e da sociedade, o segundo se 

pautava em teorizações da pátria, da nação, da língua e da raça. Mas, como afirma Pires 

Júnior, essa diferenciação é empobrecedora, visto que não fica claro quando termina um 

e começa outro
260

. 

 De acordo com Pires Júnior, na simplicidade expressiva de Mário de Andrade, 

nacionalismo significava simplesmente “ser nacional”, o que pressupunha um 

sentimento de pertencimento imanente nas relações do indivíduo com as instituições, 

com os costumes e com seu passado
261

. Já em carta ao poeta Carlos Drummond, Mário 

declarou o que para ele seria o primeiro ponto de um projeto nacional: “é preciso 

desprimitivar o país, acentuar a tradição, prolongá-la, engrandecê-la.”
262

 

 Para Mário de Andrade, tratava-se de ver a questão nacional como um momento 

do desenvolvimento da nação e não como um fim em si mesma: 

 

De que maneira nós podemos concorrer para a grandeza da humanidade? É 

sendo franceses ou alemães? Não, porque isso já está na civilização. O nosso 

contingente tem de ser brasileiro. O dia em que nós formos inteiramente 

brasileiros e só brasileiros a humanidade estará rica de mais uma raça, rica 

duma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes 

musicais. Um é elegante, discreto, cético. Outro é lírico, sentimental, místico 

e desordenado. Outro é áspero, sentimental, cheio de lembranças. Outro é 

tímido, humorista e hipócrita. Quando realizarmos o nosso acorde, então 

seremos usados na harmonia da civilização
263

. 

 

Segundo Pires Júnior, “raça” na concepção de Mário de Andrade estava 

associada à noção de cultura, não possuindo caráter cientificista. Para Andrade, a 

questão nacional era uma etapa necessária, mas não suficiente para que o país se 

integrasse no todo universal, na “harmonia da civilização”. A metáfora musical designa 

o processo dependente de um novo arranjo no “concerto das nações” para acolher um 

novo “acorde”
264

.  
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O interesse de Mário de Andrade sobre a identidade nacional estava para os 

interesses políticos assim como o campo governamental estava aberto e receptivo aos 

intelectuais que elaborassem ideias a respeito da nação. O que não significava, como 

bem salientou Pires Júnior, que os intelectuais possuíssem carta branca no governo, mas 

que deles era esperado o desenvolvimento de instrumentos de identificação do que era a 

brasilidade. O sentimento de pertencimento nacional era elemento precípuo para a tarefa 

de centralização tecno-burocrática que estava em curso
265

. 

De acordo com Pires Júnior, a ênfase no trabalho intelectual como forma de 

servir ao país foi a principal característica do projeto nacional de Mário de Andrade, 

posto que por meio da produção do conhecimento, o intelectual interagia com o todo 

social
266

. 

A visão dos intelectuais modernistas como responsáveis pela busca da 

identidade nacional é amplamente difundida e aceita pela historiografia Nas primeiras 

décadas dó século XX, como ficou expresso na análise do pensamento de Mário de 

Andrade, a elite letrada já se via como responsável pela busca e definição do elemento 

nacional. Entretanto, contrariando essa corrente, Daniel Faria defende que o 

modernismo foi canonizado pela tradição literária contemporânea. O movimento 

ganhou características de genialidade, originalidade e inauguração na maioria dos textos 

sobre o tema. Sendo assim, a historiografia tende a ver o movimento modernista como 

inaugurador de um inexistente pensamento nacional. Esta ideia de novidade partiu dos 

primeiros “modernos”, que defendiam um “pretenso abandono das tradições” e a 

retomada de “supostas bases da brasilidade”
267

.  

De acordo com Daniel Faria, o “mito modernista” tem 1922 como marco de 

eclosão de uma brasilidade até então reprimida, ou encara a data como súbita entrada do 

Brasil na modernidade. Marco este, que é complementado politicamente em 1930, com 

a revolução
268

. Portanto, Faria expõe a dificuldade de se tratar o tema do modernismo, 

devido à imensa quantidade de interpretações e a ideia de movimento inovador e 

modernizante amplamente aceita
269

. 
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 Contudo, é inegável que no período em questão, existia uma ampla participação 

de intelectuais no governo com a finalidade de colaborar no projeto de reconstrução da 

identidade nacional. Daniel Faria chama a atenção para a ingenuidade de considerar a 

cultura nacional antes do movimento modernista como inexistente ou como mera cópia 

de padrões estrangeiros, caindo no erro de enxergar o modernismo como um movimento 

inaugurador de uma identidade
270

. Já existiam esforços nesse sentido desde o final do 

Império, como já foi discutido.   

 Segundo Elza Ajzenberg, talvez nunca se encontre um consenso quanto à 

conceituação da Semana de 1922, ou de sua validade ou alcance no campo estético e nas 

artes plásticas no Brasil. Entretanto, as constantes revisões assinalam, cada vez mais, a 

liberdade no espírito e na pesquisa plástica presente nos passos seguintes da arte no 

país. As conquistas dessa Semana têm desdobramentos que marcam as buscas por um 

novo modo de pensar. Não se pode negar que ela foi um marco. Para Ajzenberg a 

Semana de Arte de São Paulo foi para a evolução artística brasileira um verdadeiro 

“divisor de águas”
271

. 

 Para Mário de Andrade, a Semana logrou atingir seus objetivos primordiais, que 

seriam: “[...] o direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência 

artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional”
272

. 

 Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930, oito anos após a Semana de Arte 

Moderna, em um momento de renovação artística e cultural no cenário nacional. O novo 

presidente traçou em seu plano de governo metas desenvolvimentistas e de integração 

social e territorial para o país, dessa forma, boa parte de seus propósitos estavam em 

confluência com os ideais e projetos dos intelectuais e artistas adeptos do movimento 

modernista. 

 Lúcia Lippi sustenta que a ideologia do Estado Novo (1937-1945), período 

ditatorial do governo Varguista, almejava unir o novo ao nacional, a modernização à 

tradição, desse modo, construiu uma cultura política na qual os intelectuais tiveram um 

papel de destaque. Não por acaso, artistas e intelectuais procuraram estabelecer uma 

relação direta entre a Semana de 1922 e o Estado Novo, visto que recuperaram a 

denúncia à cópia de modelos estrangeiros e retomaram a (re)descoberta do Brasil 
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realizada pelos modernistas. Nesse contexto, o Estado era visto como um tutor ante uma 

sociedade imatura que necessitava de orientação
273

. 

 Percebe-se, desse modo, que o discurso do movimento modernista e do governo 

ditatorial Varguista enfatizava o novo na busca de romper com o passado que 

desvalorizava o nacional. Pregava-se a procura de uma identidade capaz de despertar o 

sentimento de pertencimento à nação. Intelectuais e Estado, cultura e política, 

trabalhavam muito próximos nesse contexto. Portinari participou desse ambiente, tanto 

como adepto do movimento modernista quanto como a serviço da burocracia estatal. As 

obras de Portinari expressavam a brasilidade e a tradição popular, o que fazia dele um 

pintor essencial àquele momento da história do Brasil.  

 

2.2 – Portinari: o modernismo e a brasilidade em sua arte 

 

 Enquanto a chegada da estética modernista provocava essa agitação no ambiente 

artístico e cultural brasileiro, Candido Portinari estava matriculado na tradicional Escola 

Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, aperfeiçoando as técnicas de sua pintura, 

seguindo os moldes clássicos e acadêmicos impostos pela instituição. Contudo, 

Portinari não se mostrava tão adepto aos rigores e padrões do classicismo, 

demonstrando tendências modernizantes em alguns de seus trabalhos, tal como o já 

citado quadro Baile na Roça, de 1924. 

 Portinari começou a se destacar como artista na ENBA concorrendo com suas 

obras nas exposições de pintura promovidas pela instituição. Em pouco tempo, passou a 

ganhar espaço e nome diante da imprensa, visto a importância da Escola de Belas Artes 

no cenário artístico nacional. Em 1925, o jovem pintor foi citado em uma nota do Jornal 

do Brasil: 

 

Ora, se há em São Paulo um pintor de grande e verdadeiro mérito, que honra 

a inteligência e a arte do Estado, esse é Candido Portinari. Criança, quase – 

Portinari tem apenas 20 anos – , já tem obtido prêmios que a Escola Nacional 

de Belas Artes só usa conceder aos artistas velhos, ou pelo menos, 

longamente consagrados [...]. E, não obstante as extremas dificuldades de 
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vida com que luta, dia a dia aperfeiçoa a sua arte, tornando-a cada vez mais 

forte, mais vibrante, mais eloquente, mais completa [...]
274

. 

 

 

Reconhecido pela imprensa, Portinari não tardou também a alcançar o maior 

prêmio que a Escola de Belas Artes concedia a um aluno – o de viagem ao estrangeiro. 

Como já foi exposto, o artista foi agraciado no salão de 1928 ao apresentar o retrato do 

poeta Olegário Mariano. Portinari viveu na França, de onde retornou em 1931 com um 

estilo muito diferente de pintar. Na Europa, o artista teve contato com a nova estética 

proposta pelos movimentos de vanguarda, que pregavam o rompimento com a arte em 

moldes acadêmicos, considerada passadista. É inegável a influência que o pintor sofreu 

em sua viagem e a mudança que ele imprimiu em suas obras a partir de então. Portinari 

voltou da Europa mais seguro do que queria pintar, mais desprendido da estética 

clássica, buscando fazer obras que traduzissem elementos da sua vida, em particular, da 

sua infância em Brodowski, da gente simples e trabalhadora do Brasil.  

De acordo com Mário Pedrosa, quando retornou da Europa Portinari descobriu 

efetivamente o modernismo, tornando-se um artista propriamente dito. Pedrosa afirma 

que a adesão do pintor ao modernismo e seu afastamento do academicismo se deu de 

forma segura, lenta e gradual. Prova disso é que, enquanto Portinari apresentava novas 

composições de francas tendências construtivistas ou cubistas, continuou a cultivar a 

arte clássica
275

. 

Para Annateresa Fabris, Portinari foi cada vez mais aperfeiçoando sua técnica e 

lhe conferindo características modernistas. Segundo Fabris, a participação do pintor no 

movimento modernista brasileiro foi um trunfo em virtude das duras críticas que a 

estética desse movimento sofria. É que os pintores acadêmicos acusavam os pintores 

modernistas de empregar o traçado livre e as deformações no desenho para esconder a 

falta de domínio técnico. Todavia, Portinari era respeitado no meio artístico, visto que 

frequentou aulas de pintura na tradicional Escola de Belas Artes, onde se destacou e 

recebeu muitos prêmios. Dessa forma, não poderia ser acusado de falta de 

conhecimentos técnicos, mas sim, reconhecido por fazer escolhas estéticas diferentes
276

. 

Entre 1933 e 1934, Candido Portinari produziu uma série de telas que o crítico 

Mário Pedrosa definiu como pertencentes à fase marrom ou brodowskiana. Essas 
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pinturas caracterizam-se por forte apelo sentimental, já que nelas o pintor recordou os 

tempos em que viveu no interior de São Paulo.  As telas distinguem-se pela superfície 

marrom dominante, que simboliza a terra roxa de Brodowski. Na pintura, os céus das 

paisagens são turvos e o artista abusou de efeitos de luz trabalhando os contrastes entre 

claro e escuro. A pastosidade das tintas também é um componente marcante dessa fase, 

cujos exemplares mais representativos são Circo, Futebol e Morro
277

. 

 

 
Circo, 1933. Óleo sobre tela. 60 x 73 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

 A tela Circo, de 1933, representa uma cena em Brodowski – a chegada de um 

circo com um palhaço em um burro divulgando a atração, seguido de perto por diversos 

meninos. A lona do circo pode ser vista no canto esquerdo do observador, enquanto 

uma igrejinha com um cruzeiro na frente destaca-se à direita, um pouco mais acima. 

Mais ao fundo notam-se casinhas, um armazém, cercas e plantações que sugerem o 
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cultivo da terra. Aliás, como bem expôs Mário Pedrosa, a terra roxa dos cafezais do 

interior paulista se sobressai nessa composição. O céu foi trabalhado em tons de azul e 

branco. O palhaço montado no burro e seguido pelas crianças está no primeiro plano da 

pintura. 

 

 
Futebol, 1935. Óleo sobre tela. 97 x 130 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

Na composição Futebol, Portinari retratou meninos jogando bola em frente a um 

cemitério. O fundo da paisagem é permeado por plantações e animais tais como um 

cavalo, um bode e bois. Predomina na pintura os tons terrosos. Nessa tela, podemos 

perceber algumas características da cidadezinha caipira, tais como o cultivo da terra por 

meio das plantações e a religiosidade representada pelo cruzeiro na porta do cemitério. 

O céu da paisagem é trabalhado em gradações do azul para o branco. A “pelada” ocupa 

posição de destaque no primeiro plano do quadro. 
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Morro, 1933. Óleo sobre tela. 114 x 146 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

A tela Morro, ao contrário das demais, retrata uma paisagem carioca e não de 

Brodowski. Contudo, pertence a essa fase pela característica do marrom dominante. 

Portinari representou uma favela, com casebres, roupas no varal, negros e mulatos. Na 

cena aparecem mulheres mulatas carregando latas d’água na cabeça, com corpo 

suntuoso e sensual, mas essa sensualidade é representada de maneira sutil. No canto 

esquerdo do observador, nota-se um negro, na porta de um barraco, cuja figura remete 

ao tão conhecido tipo do malandro carioca, de camiseta listrada, sandálias, calça clara e 

chapéu estilo panamá. Dessa maneira, percebe-se que o pintor enfatizou dois tipos bem 

brasileiros até os dias de hoje – a mulata sensual e o malandro carioca. No canto direito 

há uma negra em uma janela com expressão vazia, fitando quem observa o quadro. 

Além disso, a tela, trabalhada com muitos elementos e detalhes, sugere a 

modernidade, com a presença de um avião, um navio e arranha-céus ao fundo. A 

paisagem carioca é composta pelo mar e as montanhas. Portinari representou uma favela 

no Rio de Janeiro que convive bem de perto com a zona nobre da cidade, situação que 

ainda configura o Rio atualmente. 
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As telas dessa fase obtiveram grande destaque no cenário artístico norte-

americano, algumas sendo publicadas em revistas e participando de exposições nos 

Estados Unidos e Canadá. A tela Morro alcançou tanta visibilidade que foi adquirida 

pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Entre muitas negociações e 

grande interesse por parte do Museu, a aquisição desse quadro foi muito noticiada tanto 

na imprensa norte americana quanto na brasileira, o que contribuiu para promover ainda 

mais o nome do artista, que se fez muito conhecido no exterior. 

Os trâmites da compra foram tratados por meio de correspondências e quem se 

envolveu nesse processo junto com Portinari foram as mediadoras Florence Horn e 

Seville McMillan, mulheres influentes no ambiente artístico estadunidense. As duas, em 

especial Horn, negociaram a tela com o curador do MoMA, Alfred Barr, já que Portinari 

estava no Brasil. 

Em carta, Florence Horn relatou a Portinari o interesse de Alfred Barr no quadro 

Morro: 

We had the three pictures in our Art dept and quite by accident someone from 

the Museum of Modern Art was there, and said, “Who painted these pictures. 

Mr Barr must see them.” So, a few hours later, Mr. Barr came up, looked at 

the three pictures, and the photos I had. And said “I want that one, the Rio 

one, for the show”. Very fortunately, it happened to be the one we were not 

going to use, so Mr. Barr could take it away at once, to be photographed (for 

the catalogue). Then began all the fuss with the US customs. First they said 

the Museum couldn’t have it. Then they said it could be done. A week later, 

Mr. Barr said he wanted to buy it for the permanent collection of the 

museum. And the cabling began. [...] Anyhow, the most important thing, in 

the long run isn’t the sale of the picture, but the remarkable interest which 

Barr has in your work. And not through any influence, but from having seen 

only three paintings. So I do hope you come to New York this summer. 

[…]
278

.  

 

Seville McMillan, do departamento de arte da Revista Fortune, que publicou as 

obras de Portinari, escreveu ao pintor para informá-lo que como seus quadros vieram do 
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Brasil com licença de uso exclusivo para reprodução, o Museu de Arte Moderna de 

Nova York não poderia adquirir Morro, apesar do grande interesse: 

 

Dear Mr. Portinari,  

Florence has asked me to tell you the details of our arrangements 

about your paintings, since I have been taking care of them. Owing to 

the fact that all the paintings and sketches were brought into the 

United States under bond, with our promise to use them for 

reproduction purposes only, it is not possible at this time for Mr. Barr 

of the Museum of Modern Art to buy “Morro”. Instead, we have 

received special permission to let it hang in the opening show of the 

new Museum building, and as for the other paintings and the sketches, 

we are going to return them in about a month’s time. I do hope you 

will not be too disappointed with all this. I think that when you come 

to New York you will be able to talk with Mr. Barr yourself and see if 

he is still interested in buying “Morro” […] 
279

.  

 

McMillan sugeriu que quando Portinari fosse a Nova York, negociasse em 

pessoa com Alfred Barr para ver se ele ainda teria interesse em adquirir o Morro. 

Percebe-se, portanto, que Portinari gostaria muito de vender o quadro, mas não 

conseguia por falta de licença. Foi Florence Horn, citada na carta por McMillan, quem 

mais ajudou no desenrolar desse processo. Em carta, Horn tratou do interesse do MoMA 

em comprar a obra, mas das dificuldades enfrentadas devido à falta de licença das telas 

para permanência no estrangeiro. Desse modo, aconselhou Portinari a sempre enviar 

junto com as obras uma licença, que permitiria que os quadros ficassem por mais tempo 

caso aparecessem exposições e que pudessem ser comprados sem nenhum empecilho: 

 

Dear Portinari, Maria and Joao Candido, 

To be sure a letter gets off on the next air mail I am writing now. About the 

Museum picture. Miss McMillan has been away for a few weeks. She has 

handled all this business about the costums. I don’t know whether it will be 

possible to keep the picture here indefinitely. She will be back Wednesday. 

About the Museum, I told you the whole truth when I said that last spring 

when they wanted to buy it they wanted to buy it right away. As I understood 

it they had money – a fund out of which to buy pictures, and wanted to 
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announce their purchases at the time the new building and show opening. 

They were unable to buy your picture then, as you know, because of costums 

regulations and the bound under which you brought the pictures in. They 

have not discussed it again with anyone here. I shall first ask Miss McMillan 

if it is possible to keep the picture indefinitely. But, I think it would be 

unwise to take any steps with the Museum about their buying it. As you can 

imagine, they might feel uncomfortable if we asked them whether they’d like 

to buy it, or how much they’d like to pay for it think an organization like that 

would resent any pressure, brought to urge them. However, if possible, we 

will keep the picture here […]
280

. 

 

 

A tela Morro, após muitas negociações e arranjos foi finalmente adquirida para a 

coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York. Tal feito foi muito noticiado tanto 

nos Estados Unidos quanto na imprensa brasileira. O sucesso internacional levou 

amigos próximos, como o pintor Waldemar da Costa, a felicitarem Portinari por meio 

de correspondências. Waldemar, após discorrer sobre assuntos pessoais e profissionais, 

fechou a carta parabenizando o amigo: “Dá um grande abraço à Maria e recebe outro 

pela aquisição do teu quadro pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Ouvimos 

pelo rádio e ficamos bem contentes.”
281

 

O político pernambucano Antônio de Barros Carvalho também remeteu um 

cartão a Portinari, tratando sobre esse assunto: 

 

Meu caro Portinari 

Um abraço apertado. Recebi sua carta que me trouxe a alegria de saber boas 

notícias. Fico a fazer votos para que tragam todos vocês a melhor saúde, 

descansados, retemperados dos lidos incessantes do Rio. Tive hoje a 

agradabilíssima notícia, dada pelos jornais, da aquisição do seu “morro”, que 

eu penso conhecer sob outro nome, pelo “Modern Art Museum”. Você sabe 

como enche meu coração notícias boas a seu respeito. [...] Mando-lhe o 

recorte do Correio da Manhã (de 20/04/39). Também o Jornal do Comércio 

[?] a notícia. São, aliás, os jornais que eu leio habitualmente
282

. 
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 Carta de Florence Horn para Família Portinari, de junho de 1939. Prezados Portinari, Maria e João 

Candido, Para ter certeza que uma carta sairá no próximo correio aéreo estou escrevendo agora. Sobre a 

pintura do Museu. Senhorita McMillan foi afastada por algumas semanas. Ela lidou com toda essa 

negociação sobre a alfândega. Eu não sei se será possível manter o quadro aqui indefinidamente. Ela 

retornará quarta-feira. Sobre o Museu, eu lhe disse toda a verdade quando afirmei que na primavera 

passada quando eles queriam comprar o quadro eles queriam comprá-lo imediatamente. Como eu entendi 

que eles tinham dinheiro – um fundo para comprar pinturas, e queriam anunciar suas aquisições no 

momento do novo edifício e da abertura da exposição. Eles estavam impossibilitados de comprar sua 

pintura então, como você sabe, por causa das regulações alfandegárias e dos limites sobre os quais você 

trouxe as pinturas para cá. Eles não têm discutido isso de novo com ninguém aqui. Eu devo primeiro 

perguntar a Senhorita McMillan se é possível manter a pintura indefinidamente. Mas, eu acho que seria 

precipitado tomar qualquer medida com o Museu a respeito dele comprá-la. Como você pode imaginar, 

eles poderiam se sentir desconfortáveis se nós perguntarmos se eles gostariam de comprá-la, ou quanto 

eles gostariam de pagar por ela penso que uma organização como aquela poderia ressentir-se com 

qualquer pressão, trazida para apressá-los. Entretanto, se possível, nós iremos manter a pintura aqui [...]. 

281
 Carta de Waldemar da Costa a Candido Portinari, de 27 de abril de 1939. 

282
 Carta de Antônio de Barros Carvalho a Candido Portinari, de 21 de abril de 1939. 
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 Dessa forma, a venda do Morro para o Museu de Arte Moderna de Nova York 

trouxe para o pintor brasileiro grande prestígio, tanto na imprensa local, quanto na 

internacional. Portinari, com sua arte tipicamente nacional, era muito conhecido nos 

Estados Unidos. É grande o número de correspondentes norte-americanos do pintor, o 

que demonstra seu sucesso naquela parte do continente. Dentre esses missivistas estão 

revistas, instituições e pessoas envolvidas e influentes no mundo das artes, com 

destaque para a participação ativa de mulheres, que intermediavam a publicação das 

obras de Portinari, assim como organizavam suas exposições de pintura na América do 

Norte. 

De acordo com Meyer Schapiro, entre as décadas de 1930 e 1980, Nova York 

substituíra Paris como centro da arte moderna
283

. Para Schapiro, a arte moderna teve 

grande receptividade do público feminino, em especial das feministas, que por suas 

ideias de emancipação estavam abertas às novidades e ao que gerasse polêmica
284

. Isso 

ajuda a explicar o tamanho envolvimento das mulheres no mercado de artes norte-

americano.  

A beleza natural das paisagens e o exotismo da América do Sul chamavam a 

atenção não somente da Europa, mas também dos norte-americanos. Em carta remetida 

ao casal Portinari, Florence Horn salientou a atração e o fascínio que a América do Sul 

vinha exercendo sobre os norte-americanos: 

 

I have been working on an article for Fortune on South America generally. 

There is a great new interest in South America. We have come to see that we 

must tie up closely with you. So we are courting you very ardently which we 

should have done long ago. Anyhow, there is bound to be added interest in 

your show because at last the public is beginning to interest itself in South 

American issues and things. There is a committee of department store buyers 

going down to all the South American countries to see if they can find things 

to buy, native fabrics, etc, etc. I hope when they get to Rio they will see the 

good things, like the stone cooking vessels, and not those dreadful butterfly 

trays. The tourists in Rio used to make me so mad at the Gloria Hotel where 

they were shown ONLY aquamarines and a few dreadful things like the 

butterfly trays which have nothing whatever to do with the country, and, 

besides, are hideous
285

.  
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 SCHAPIRO, Meyer. Op. cit. p.15. 

284
 Idem. p.226. 

285
 Carta de Florence Horn para Maria e Candido Portinari, de 22 de junho de 1940. Eu estive trabalhando 

em um artigo para Fortune sobre a América do Sul em geral. Existe um novo grande interesse na América 

do Sul. Nós temos que vir para ver o que precisa ser amarrado estreitamente com você. Então nós estamos 

cortejando você muito ardentemente que era o que deveríamos ter feito há muito tempo. De qualquer 

forma, há obrigação de adicionar interesse em sua exposição porque afinal o público está começando a se 



105 

  

 Para Horn, a pintura de Portinari era interessante aos Estados Unidos naquele 

momento, por seu caráter tipicamente brasileiro, visto que os norte-americanos 

mostravam-se muito curiosos quanto às coisas e costumes da América do Sul. Era Horn 

quem auxiliava Portinari no seu entrosamento no meio artístico e intelectual norte-

americano, insistindo em divulgar suas obras ao organizar exposições, assim como 

publicações de artigos e fotografias sobre o seu trabalho em revistas de arte. Em outra 

carta ao casal Portinari, Horn demonstrou como promovia o trabalho do artista: 

 

Meanwhile I’m going to keep my eye out to see if a gallery might be 

interested in having a show this winter. Because if you are not going to be 

here yourself, this summer, there is just a possibility that on the basis of the 

Museum’s having your picture in the show, and the publication on Fortune 

might interest some gallery
286

.  

 

 

 As obras Futebol e Morro, pertencentes à chamada “fase marrom ou 

brodowskiana” foram publicadas na Revista Fortune. Diante disso, Horn previa que os 

trabalhos alcançariam grande repercussão, despertando o interesse de museus e galerias 

em expô-los.  

 

Dear Maria and Portinari, I have just returned, and I am so happy about 

Helena Rubinstein. She has a distinguished collection of pictures, and bought 

the work of many French moderns before it was fashionable to buy them. She 

also has some excellent African sculpture. You may not know that she is 

showing her collection in Washington this week, including, of course, your 

work. I called her office today, and talked with her secretary, because I want 

to see the picture you did of her, and the others she bought as soon as they 

come back up to New York… Her secretary says that she is very pleased with 

everything she saw of your and that the portrait of her is fine… You know, of 

course, that the Morro was printed in Vogue in February. I’m so pleased, too, 

that the Museum of Modern Art has bought it. You probably know that to 

avoid costums trouble  they are shipping it to a museum in Canada for a 

while, than taking it back in,  thereby avoid some trouble with the costums… 

I am very happy about all these things because you ARE a great painter, and 

                                                                                                                                                                          
interessar nas questões e coisas da América do Sul. Existe um comitê de compradores de lojas de 

departamento descendo pelos países da América do Sul para ver se eles podem achar coisas para comprar, 

fábricas nativas, etc, etc. Eu espero que quando eles cheguem ao Rio eles possam ver coisas boas, como 

as panelas de pedra, e não aquelas terríveis bandejas de borboleta. Os turistas no Rio costumam me irritar 

no Hotel Glória onde mostram SOMENTE águas-marinhas e algumas coisas terríveis como as bandejas 

de borboletas que nada têm a ver com o país, e, além disso, são horrendas.  

286
 Carta de Florence Horn para Maria e Candido Portinari, de agosto de 1939. Entretanto eu vou ficar de 

olho para ver se uma galeria possa estar interessada em ter uma exposição nesse inverno. Porque se você 

não estiver vindo para cá, nesse verão, há somente uma possibilidade de que baseado que o Museu tenha 

sua pintura na exposição, e a publicação na Fortune possa interessar alguma galeria.  
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it is good to had more and more of your work here, where more and more 

people can see it
287

.  

 

Helena Rubinstein, citada por Florence Horn na carta, destacava-se como uma 

grande apreciadora e colecionadora de obras de arte. Além disso, foi um dos grandes 

nomes da indústria de cosméticos. Assim como Florence Horn, Rubinstein foi uma 

grande incentivadora do trabalho de Candido Portinari nos Estados Unidos, tanto que 

também se tornou correspondente e amiga do casal Portinari. 

Em carta, Rubinstein deixou transparecer o tom de carinho e admiração que 

tinha por Portinari e seu trabalho: 

 

Dear Mr. Portinari, [...] I am sending to you tear sheets from the Vogue in 

which your portrait of me is reproduced. It is too bad they could not have 

done it in color but that was not possible in this issue. I wish I could see your 

exhibit in Detroit but I doubt if I will be there at the time of your showing. 

However I am pleased to know that you are considering an exhibition of your 

works in New York by August or September and if there is anything I can do 

to help, please let me know. With best regards to you and Maria, Sincerely 

yours, Helena Rubinstein
288

. 

 

 Em outra missiva, Rubinstein informou Portinari acerca do sucesso de uma 

exposição no MoMA, enviando recortes de jornal e deixando o amigo brasileiro a par 

dos acontecimentos do cenário artístico estadunidense. Além disso, Rubinstein 

encomendou dez desenhos de Portinari para presentear com eles alguns jornalistas, 

negociando com o pintor quanto estava disposta a pagar por eles: 
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 Carta de Florence Horn a Maria e Candido Portinari, de março de 1940. Prezados Maria e Portinari, eu 

acabei de retornar, e eu estou muito feliz a respeito da Helena Rubinstein. Ela tem uma distinta coleção de 

pinturas, e comprou o trabalho de muitos franceses modernos antes de ser moda comprá-los. Ela também 

tem algumas excelentes esculturas africanas. Você não deve saber que ela está apresentando a coleção 

dela em Washington essa semana, incluindo, claro, seu trabalho. Eu telefonei para o escritório dela hoje, e 

conversei com a secretária, porque eu quero ver a pintura que você fez dela, e as outras que ela comprou 

assim que elas voltarem para Nova York... A secretária dela disse que ela está muito satisfeita com todas 

as coisas que ela viu suas e que aquele retrato dela está ótimo... Você sabe, é claro, que “Morro” foi 

impresso na Vogue em fevereiro. Eu estou muito satisfeita, também, que o Museu de Arte Moderna o 

comprou. Você provavelmente sabe que para evitar problemas alfandegários eles estão enviando ele a um 

Museu no Canadá por enquanto, ao invés de estar enviando de volta, desse modo evitam alguns 

problemas com a alfândega. Eu estou muito feliz a respeito de todas essas coisas porque você É um 

grande pintor, e é bom ter mais e mais do seu trabalho aqui, onde mais e mais pessoas possam vê-lo. 

288
 Carta de Helena Rubinstein para Candido Portinari, de 18 de julho de 1940. Prezado Sr. Portinari, […] 

eu estou enviando a você páginas avulsas da Vogue na qual seu retrato meu foi reproduzido. É uma pena 

que eles não poderiam ter feito ele em cores mas isto não foi possível nessa edição. Eu gostaria de poder 

ver sua exibição em Detroit mas eu duvido que estarei lá a tempo para a sua exposição. Entretanto, eu 

estou satisfeita em saber que você está considerando uma exibição dos seus trabalhos em Nova York 

entre agosto ou setembro e se houver qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, por favor deixe-me 

saber. Com as melhores lembranças a você e Maria, sinceramente, Helena Rubinstein.   
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Dear Mr. Portinari, I am sending you herewith an article which appeared on 

the Sunday’s “TIMES”, May 28
th

, describing the very important exhibition in 

the “Museum of Modern Art”, the 15
th

 anniversary Survey. As you see I lent 

to this exhibition your “Coffee Growers” and it has been reproduced I the 

papper, also in many other newspapers. I am sure you will be very pleased to 

hear that I am sending your picture all over the country. As it takes so long to 

gets things over to Brazil, I am writing to you know to tell you that I would 

like to buy from you about 10 color drawings which I would like to give to 

several newspaper people for Christmas. I would like to pay for them 

between 100 and 200 cruseros. The pictures that you sent me arrived only 

recently and I am having them framed, now they look very beautiful. I am 

looking forward to hear from you soon and with best regards to Mme. 

Portinari and yourself, I am sincerely, Helena Rubinstein
289

. 

 

 Percebe-se, portanto, que Florence Horn e Helena Rubinstein eram entusiastas 

do trabalho de Portinari. Ambas mantinham o pintor informado dos acontecimentos do 

ambiente artístico dos Estados Unidos por meio das missivas. Nas cartas trocadas entre 

eles, predominavam os assuntos profissionais, mas também existia certa intimidade no 

trato. Nas correspondências, tanto Horn, quanto Rubinstein, dirigiam-se diretamente ou 

perguntavam a respeito da esposa de Portinari, Maria, o que caracteriza uma respeitosa 

troca epistolar entre eles.  

 Voltando às pinturas, de acordo com Mário Pedrosa, passada a “fase marrom”, 

Portinari se entregou a uma exaustiva pesquisa de técnicas e materiais. Os problemas de 

espaço e perspectiva o atormentaram nesse momento. Abandonou a pastosidade 

satisfeita das tintas da fase anterior e se entregou a uma enorme tensão analítica, 

buscando traduzir a realidade plástica por meio de abstrações geométricas de planos e 

dimensões. Essa fase permeia os anos de 1934 a 1935, nela se enquadram obras como o 

Estivador e o Sorveteiro
290

. 
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 Carta de Helena Rubinstein para Candido Portinari, de 01 de junho de 1944. Prezado Sr. Portinari, eu 

estou enviando a você em anexo um artigo que aparecer no “TIMES” de domingo, 28 de maio, 

descrevendo uma exibição muito importante no “Museu de Arte Moderna”, no 15º aniversário. Como 

você vê eu emprestei para esta exibição seu “Coffee Growers” e ele tem sido reproduzido por mim no 

jornal, também em muitos outros jornais. Eu estou certa que você ficará muito satisfeito em ouvir que eu 

estou enviando sua pintura por todo o país. Como se leva muito tempo para conseguir as coisas no Brasil, 

estou escrevendo para você saber que eu gostaria de comprar de você cerca de 10 desenhos coloridos os 

quais eu gostaria de dar para diversos jornalistas de Natal. Eu gostaria de pagar por eles entre 100 e 200 

cruzeiros. As pinturas que você enviou para mim chegaram recentemente e eu estava emoldurando-as, 

agora elas estão muito bonitas. Estou ansiosa para ouvir de você em breve com os melhores 

comprimentos para a Senhora Portinari e você, sinceramente, Helena Rubinstein. 

290
 PEDROSA, Mário. Op. cit. pp.10-11. 
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Estivador, 1934. Óleo sobre madeira. 46 x 58,8 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 O desenho em perspectiva não é o forte da tela Estivador, que tem até mesmo 

uma aparência de pintura chapada. No canto esquerdo do observador há uma mulata 

com uma trouxa na cabeça, ladeada pela figura de um negro muito forte que veste calça 

comprida e camiseta, foi representado de costas, sentado em um caixote. No canto 

esquerdo superior estão três vultos que sugerem ser femininos pela forma do corpo e 

pelo vestido. No canto direito superior da composição nota-se uma locomotiva a vapor 

surgindo por entre os casebres. O estivador que dá nome ao quadro seria o negro, uma 

vez que tal ofício, caracterizado por carregar, descarregar e organizar as mercadorias 

nos portos era ocupado por homens. 
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Sorveteiro, 1934. Óleo sobre tela. 44 x 59 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

  

 Assim como em Estivador, na tela Sorveteiro a pintura em perspectiva não é 

priorizada. As duas obras tratam de ofícios, dando enfoque à figura do trabalhador, nos 

dois casos sendo ele negro. O sorveteiro é um negro, com porte físico forte, que veste 

camiseta e aparece de costas, carregando sobre a cabeça um barril de ripas de madeira. 

Na composição aparecem duas mulatas, cada qual carregando o filho, uma de mãos 

dadas com a criança e a outra a carregando no colo. As duas mulatas parecem abordar o 

sorveteiro. Os personagens possuem o corpo avantajado, desproporcional, com 

deformações nos pés e nas mãos que lhes conferem uma aparência majestosa. 

Ainda nesse período, que perpassa os anos de 1934 e 1935, Portinari deu início a 

uma nova fase na sua pintura. Segundo Mário Pedrosa, o pintor buscou enfatizar a 

densidade dos corpos e dos objetos. O modelado do artista tomou uma forma bruta, 

fazendo com que as figuras ganhassem força monumental e estatuária. Para Pedrosa, o 

objetivo do pintor era integrar a composição e a massa, coisa que ainda não havia 
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conseguido em sua evolução antiacadêmica. São dessa fase o Preto da Enxada, o 

Mestiço e Índia e Mulata
291

. 

 

 
Preto da Enxada, 1933. Desenho a nanquim sobre papel. 40,3 x 26 cm. 

 Lavrador de Café, 1934. Óleo sobre tela. 100 x 81 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 O Preto da Enxada foi um estudo para elaboração da tela Lavrador de Café, de 

1934. Na margem inferior esquerda desse desenho há uma dedicatória: “Para o Mário 

Pedrosa com um abraço do Portinari Junho 1935” 
292

. Portanto, Portinari dedicou o 

desenho ao crítico de arte Mário Pedrosa. O Lavrador de Café transmite a sensação de 

uma figura forte e majestosa por meio da deformação dos pés e das mãos do 

trabalhador. Fincados ao solo, os pés foram agigantados, assim como as mãos, passando 

a impressão de que se tornaram tão grandes em virtude da lida no campo. O negro é o 

centro da composição que trás a ideia de que ele foi o responsável pelo cultivo da terra, 

colaborando desse modo, para o desenvolvimento do Brasil nação.  
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 PEDROSA, Mário. Op. cit. p.11. 

292
 Projeto Portinari. Disponível na Internet via: 

<http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1555/detalhes>. Consultado dia: 05 mar. 2015.  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1555/detalhes
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Mestiço, 1934. Óleo sobre tela. 81 x 65,5 cm. 

Fonte: Projeto Portinari.  

  

 Assim como o “Preto da Enxada”, o “Mestiço” também representa o trabalho. 

Ocupa lugar central na composição, que tem como paisagem de fundo a terra cultivada. 

As mãos do mestiço têm grande destaque nessa pintura, visto que são elas que sugerem 

que ele estava lidando no campo – as unhas estão sujas de terra por baixo e as mãos são 

calejadas, maltratadas. 
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Índia e Mulata, 1934. Óleo sobre tela. 72 x 50 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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 Em Índia e Mulata, Portinari retratou duas mulheres, uma mulata com os seios à 

mostra e uma índia, ambas sentadas em tocos de árvore, que aparentemente acabaram 

de ser cortadas, visto que seus troncos estão espalhados pelo chão da composição. A 

mulata está em posição contemplativa, com a mão esquerda abaixo do queixo, enquanto 

a índia parece gesticular o braço esquerdo para mostrar algo. Os pés e as mãos das 

figuras foram agigantados, denotando uma sensação de força, monumentalidade dos 

corpos. Atrás da mulata e da índia, que ocupam lugar central na pintura, há um rio que 

corta a tela ao meio. Na metade após o rio, nota-se a terra toda cultivada e uma 

montanha, também com plantação. Dessa forma, essa obra também transmite a noção 

do trabalho. 

 De acordo com Mário Pedrosa, nesta fase, Portinari introduziu um elemento 

novo em suas composições – a sensualidade. As figuras representadas ocupam quase 

todo o primeiro plano da tela, fazendo estalar os limites do quadro a óleo – enquanto a 

figura central parece ser projetada para fora da tela, o plano de fundo ganha 

imensidão
293

.  

Para Annateresa Fabris, as paisagens nesses quadros possuem função de 

moldura
294

. Os planos de fundo foram estrategicamente posicionados a fim de garantir 

destaque à figura que o pintor pretendia enfocar. O que interessava ao pintor era 

destacar o homem e o trabalho. Segundo Mário Pedrosa, por meio das obras dessa fase, 

podemos perceber a evolução do ambiente social do homem – a terra que era primitiva e 

mergulhada em sombras, passou a ser cultivada e bem delimitada pelas linhas e 

perspectivas que a repartiam geometricamente pelas carreiras dos cafezais, em uma 

gradação progressiva de planos e cores na profundeza dos horizontes claros e 

iluminados
295

. 

De acordo com Fabris, o engajamento social foi o que marcou as pinturas de 

Portinari. Suas obras poderiam ser resumidas em uma única preocupação: o homem
296

. 

O homem em questão era aquele responsável pelo progresso do país, o trabalhador 

braçal, o negro e o mulato. Para Fabris, Portinari enfatizou a força do trabalho do negro 

e do mestiço como uma forma de denúncia aos resquícios da escravidão que ainda 

existiam no Brasil. O trabalhador braçal era alheio aos meios de produção e aos frutos 
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 PEDROSA, Mário. Op. cit. p.12. 

294
 FABRIS, Annateresa. Op. cit. p.111. 

295
 PEDROSA, Mário. Op. cit. pp.11-12. 

296
 FABRIS, Annateresa. Op. cit. p.70. 
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do seu trabalho, que executava por necessidade de sobrevivência, muitas vezes não por 

escolha ou vontade
297

. Além disso, o negro era o símbolo do proletariado, a figura que 

se opunha à elite branca
298

. Segundo Annateresa Fabris, para Portinari, o negro era o 

grande agente responsável pelo desenvolvimento nacional
299

. 

Emilia Vicente Lourenço analisou a iconografia da obra de Portinari e percebeu 

que a realidade e a sentimentalidade que nela transbordam são conferidas pela sensação 

de desgaste físico pelo trabalho que o pintor conseguia transpor para o rosto e para o 

corpo dos seus personagens
300

.  

Annateresa Fabris sustenta que os corpos dos trabalhadores são escultóricos e 

suas mãos e pés poderosos
301

. Aliás, a deformação dos pés e das mãos das figuras 

representadas pode ser considerada o componente mais marcante das obras de Portinari. 

Os pés dos trabalhadores são grandiosos e fincados ao solo, o que transmite a sensação 

de que o homem se integra à natureza e parece brotar da terra. As mãos fortes têm 

aparência calejada e demonstram ter conseguido esse aspecto por meio do trabalho 

digno e árduo
302

.  

Aperfeiçoando sua técnica e ajustando sua pincelada aos temas que traduziam 

sua alma como artista, Portinari rapidamente conquistou espaço no seleto meio artístico 

e intelectual do Brasil dos idos da década de 1930. O ano de 1935 ficou marcado para o 

pintor pela conquista da visibilidade internacional ao ganhar a segunda menção honrosa 

em uma Exposição no Instituto Carnegie de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Portinari 

apresentou a tela Café, composição que retrata uma colheita de café com seus 

trabalhadores. Foi com essa tela que o artista se destacou no estrangeiro e com isso, 

também alcançou sucesso nacional, sendo convidado a realizar inúmeros trabalhos para 

o Estado a partir de então.  

Portinari foi o único artista brasileiro selecionado para participar da exposição. 

De acordo com Mozart Firmeza, artistas como Guignard, Lasar Segall, Vittorio Gobbis 

                                                           
297

 Idem. p.126. 

298
 Idem. p.85. 

299
 Idem. p.102. 
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 LOURENÇO, Emilia Vicente. O engajamento social em Candido Portinari visto através da análise 

iconográfica da série de trabalhadores urbanos. Disponível na Internet via: 

<http://www.festivaldearte.fafcs.ufu.br/2003/P4-02-01.htm>. Consultado dia: 09 mar. 2015.  
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 FABRIS, Annateresa. Op. cit. p.102. 
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 Idem. pp.129-130. 

http://www.festivaldearte.fafcs.ufu.br/2003/P4-02-01.htm
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e Paulo Rossi Osir também se inscreveram
303

. O Brasil e alguns países da América 

Latina, como o México, o Chile e a Argentina, participavam pela primeira vez desse 

evento
304

.  

 

 
Café, 1935. Óleo sobre tela. 130 x 195 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

A tela Café retrata uma colheita de café com seus trabalhadores, com corpos 

robustos e majestosos e mãos e pés agigantados. No canto esquerdo do observador há 

um capataz vestido com botas de cano longo pretas e chapéu da mesma cor, apontando 

para trabalhadores como se passasse ordens a eles. No plano de fundo da paisagem há 

um cafezal com muitos trabalhadores, homens e mulheres, com vestes claras, alguns 

colhendo grãos de café, outros carregando sacas nas costas. No primeiro plano da tela, 

com grande destaque, estão quatro trabalhadores, sendo três homens e uma mulher, 

ambos mestiços. Os dois homens do centro carregam sacas de café, o homem do canto 

direito do observador carrega um balde e parece estar despejando grãos nos sacos de 

café, enquanto a mulher, sentada no canto esquerdo da composição contempla toda a 

cena, parecendo ter sido flagrada em um momento de descanso. 
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De acordo com Annateresa Fabris, na tela Café Portinari demonstrou claramente 

sua tendência ao muralismo
305

. A monumentalidade dos corpos e as deformações dos 

pés e das mãos, assim como o trabalho em perspectiva que causa a sensação da cena 

saltar da tela, já davam sinais que a trajetória de Portinari seria rumo ao muralismo. A 

imprensa norte-americana, assim como a brasileira, se expressou acerca da tela e da 

premiação do pintor. Segundo Meyric Rogers, do Pittsburgh Post-Gazette, de outubro 

de 1935 

 

[...] Portinari é, provavelmente, o mais cosmopolita de todos os premiados 

pelo caráter internacional de seus estudos e amostras. O Brasil está sendo 

resgatado da obscuridade pelo Café de Portinari, um esforço satisfatório para 

dizer algo com um gosto diferente, independente dos moldes de Paris
306

. 

 

 Já Dorothy Kantner, do Pittsburg Sun Telegraph, destaca o valor expressivo da 

deformação na obra de Portinari: 

 

Candido Portinari, pintor brasileiro, que obteve a segunda menção honrosa, 

conhece o valor das deformações para conseguir efeitos picturais. O seu 

quadro premiado, Café, é excelentemente desenhado e rico em tons 

pardacentos e suaves verdes acinzentados. Os trabalhos da colheita de café 

apresentam deformações propositadas, mas o efeito aumenta a força e 

avigora a pintura. Poderia ser realizada com o tema uma interessante 

composição mural. [...] O Café, de Candido Portinari, é a aparição 

espetacular do Brasil
307

. 

  

 No Brasil, a repercussão dessa premiação fez com que Portinari fosse notado 

pela burocracia estatal, em especial pelo Ministro Gustavo Capanema, que fez questão 

de adquirir a tela para a coleção da Escola Nacional de Belas Artes
308

.   Além da 

admiração do Ministro Capanema, Ildefonso Falcão, chefe do Serviço de Cooperação 

Intelectual do Ministério do Exterior, escreveu a Portinari, felicitando-o pela premiação 

e por representar o Brasil na América da Norte: 

 

O Serviço de Cooperação Intelectual dessa Secretaria de Estado havendo tido 

notícia do belo triunfo artístico que Vossa Senhoria acaba de obter na 

Exposição Internacional do Instituto Carnegie, em Pittsburgh, na Pensilvânia, 

com a sua tela “Café”, apressa-se em felicitá-lo na certeza de que, do mesmo 

modo, o faz a nova geração de pintores brasileiros, naturalmente orgulhosa 
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por esse acontecimento incomum. O seu nome já vitorioso no Brasil pelo 

arrojo de suas criações pictóricas em que tipos e aspectos da nossa terra 

espontam com um relevo singular, foi, pelo seu merecido êxito, abrir 

caminho para outros artistas brasileiros do mesmo vigor. Assim, parece-me 

da maior significação o benefício que, pelo seu talento, proporcionou ao 

nosso ambiente de arte, por isso que ele aproveitará aos que tiverem mérito 

para secundá-lo, valendo ainda pelo melhor estímulo aos demais artistas 

patrícios. Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de perfeita 

estima e consideração com que me subscrevo. De Vossa Senhoria, [?] 

Ildefonso Falcão
309

. 

 

 Para Falcão, Portinari havia conquistado um grande feito, o que colaboraria, 

sobremaneira, para que outros artistas brasileiros alcançassem mais visibilidade e 

espaço para expor seus trabalhos no exterior. A tela Café contribuiu para a trajetória 

artística de sucesso que Portinari trilhou nos Estados Unidos, assim como chamou a 

atenção do Estado Varguista para a pintura do artista que destacava em suas obras a 

brasilidade e o trabalho, elementos esses essenciais à propaganda política do governo. 

 Em carta ao amigo Mário de Andrade, Portinari se mostra muito feliz pela 

premiação:  

Você já sabe que fui premiado na exposição dos E. Unidos. [...] Fiquei muito 

contente. Mas no começo eu não estava acreditando só acreditei mesmo 

quando falei com o representante do “Carnegie”. Fui o único da América 

Latina que teve prêmio
310

.  

   

De acordo com Mário Pedrosa, Portinari procurou um material mais duro, menos 

amoldável, menos mundano que o óleo. Experimentou a pintura à têmpera e a técnica 

do afresco, que o consagraria como artista. Para Pedrosa, Portinari não chegou aos 

afrescos por um simples incidente exterior. Não foi o muralismo mexicano que 

influenciou o pintor brasileiro. A evolução interna de Portinari enquanto artista, a sua 

busca sucessiva por novas possibilidades oferecidas pela pintura, o levaram ao 

muralismo. Da tinta à óleo à pintura mural, o artista passou pela têmpera e por 

exaustivas pesquisas do material e das proporções da tela
311

. 

Nas experiências com a têmpera, Portinari pintou a notável Colona Sentada, 

figura que já havia aparecido na tela Café. Portinari costumava aproveitar seus 

personagens em outras telas. A colona chama tanta atenção na cena da colheita de café 

que o artista resolveu criar uma composição só para ela. É uma figura feminina muito 

forte, com corpo agigantado e rosto expressivo, que transmite cansaço. 
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Colona Sentada,1935. Têmpera sobre tela. 97 x 130 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 A colona ocupa posição central na tela, sentada com as pernas esticadas e 

abertas, com os pés grandes em relação ao corpo, a coluna ligeiramente reclinada para 

frente, com as mãos repousando sobre as pernas. O rosto tem feições fortes, com lábios 

entreabertos e olhos fechados. A personagem veste saia longa rosada, lenço na cabeça 

do mesmo pano da saia e camisa acinzentada de mangas compridas. O plano de fundo 

da imagem é trabalhado em tons cinzas e azuis e no canto direito do observador há um 

casebre. 

 Portinari presenteou o amigo Mário de Andrade com essa pintura. Certa vez, em 

tom de muita descontração e amizade, Mário escreveu a Portinari pedindo a ele um 

quadro de sua autoria para pendurar em um salão de exposições do Departamento de 

Cultura de São Paulo: 

 

Bom estava com a sala assim linda, mas com uma falta grave, sem quadros. 

Cavei com o Gomida o melhor quadro dele, que é realmente muito bom, 

coisa muito recente, que coloquei por cima do sofá. Mas ficou a grande 

parede principal, que está inteiramente vazia, e que exijo decorar com um 

quadro definitivo de pintor cá da nossa terra. Logo pra principiar pensei em 

você mas desisti. Portinari, prêmio norte-americano deve estar muito caro pra 
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meu bolso (está claro que não tenho verba pra essas coisas) e já não posso 

pedir presente pra ele, é sem-vergonhice. Procurei, procurei, mas não achei 

outro pra essa parede e pro ambiente que estou criando. Resolvi perder a 

vergonha. A parede está completamente vazia, e por baixo tem apenas três 

tamboretes que se enfaixam uns nos outros formando sofá sem encosto. Diga 

pra cá, companheiro: Você não estará com alguma vontadinha de me fazer 

presente de algum quadro batuta, não pra mim, mas pro Departamento?
312

 

  

 O amigo pintor atendeu ao pedido do amigo poeta, respondendo-lhe em carta: 

 
Mario, seguiu ontem pela bola preta o caixote com a colona sentada. Ia 

mandar os colonos carregando café mas o Manoel esteve aqui naquele 

mesmo dia em que recebi a carta e disse que a colona ficaria melhor na 

parede. O quadro é para você. Para mim o departamento é você
313

. 

 

 O artista continua a carta, relatando ao amigo poeta o que tem pensado acerca 

das técnicas de pintura: 

 

Estes últimos quadros que pintei à óleo estão me fazendo pensar que a 

pintura à óleo deve ser tratada de acordo com o material (como em 

arquitetura). Do seiscentos para cá ou melhor até o século passado o óleo 

predominou e eles trataram o material como deviam tratá-lo: com as 

esfumaturas que só o óleo dá. Tem se imitado a pintura à têmpera e afresco 

pintando à óleo. O Café parece mais um afresco não só na composição mas 

sobretudo na fatura. Ainda não estou convencido se isso redunda em defeito. 

Contudo acho que o melhor seria tirar partido do material. Por exemplo o 

Café se tivesse sido pintado à têmpera talvez seria mais forte. Pode ser que 

esteja dizendo asneira em todo caso estou sondando pra chegar a um 

resultado. Você não acha que de vez em quando é bom bater a cabeça?
314

 

 

 

 Nesta carta, Portinari relatou a Mário de Andrade parte de seus pensamentos 

sobre os tipos de materiais empregados na pintura, demonstrando que considerava a 

pintura à têmpera e o afresco mais imponentes do que a pintura a óleo. O artista foi 

experimentando tintas diversas em suas telas até que chegou ao afresco, que consistia na 

pintura sobre paredes. 

No auge de sua produção artística, Candido Portinari defendeu a pintura 

muralista como uma forma de expressão mais vibrante e monumental. Os afrescos do 

pintor geralmente são associados ao muralismo mexicano, movimento artístico que 

estava sendo promovido no México por artistas como José Clemente Orozco, Diego 

Rivera e David Alfaro Siqueiros.  
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 Segundo Giulio Carlo Argan, o muralismo no México estava associado a uma 

arte de engajamento que propunha o retorno à antiga cultura pré-colombiana, que foi 

suprimida pelos colonizadores espanhóis. Argan afirma que a classe camponesa, 

descendente dos povos nativos, se rebelou contra a classe latifundiária, que tinha como 

ascendentes os colonizadores espanhóis. Os artistas e intelectuais ligados ao 

modernismo mexicano apoiaram a revolta camponesa e quando essa classe tomou o 

poder, os modernistas encontraram uma forma de expressar sua arte nos canais oficiais. 

Produziram uma arte muralista, que evocava elementos do folclore e da cultura popular 

mexicana, como forma de estampar por meio da arte essa história para as massas 

populares
315

. 

 Argan sustenta que essa arte de revolta mexicana influenciou muitos países da 

América Latina, principalmente aqueles em que a classe proletária era oprimida. Para 

Argan, Portinari foi um representante dessa corrente, de arte de revolta, no Brasil
316

. 

 De acordo com Annateresa Fabris, a arte de Portinari é comumente associada ai 

muralismo mexicano por seu interesse pela temática social e pelo expressionismo de 

suas formas. Entretanto, não exprimem a mesma intencionalidade artística pois são fruto 

de realidades diferentes. O muralismo mexicano aconteceu em um momento político 

conturbado, de revolução nacional e tinha uma função propagandística – pregava a 

valorização da cultura nativa e por muitas vezes deixavam de lado elementos pictóricos 

mais eruditos para se expor por completo ao entendimento das massas. Segundo Fabris, 

Portinari procurava representar a brasilidade em uma arte que denunciava a exploração 

da mão de obra negra, indígena e mestiça, contudo, não abria mão da simbologia e não 

caía na mera ilustração
317

. 

 Assim como os muralistas mexicanos, Portinari encontrou meios para expressar 

sua pintura nos canais oficiais. Mas sua aproximação com o governo e a amizade com 

políticos influentes, como Capanema, lhe renderam severas críticas. Em certa ocasião, 

quando pintor estava nos Estados Unidos a trabalho, Oswald de Andrade disparou 

críticas a ele em forma de artigo publicado na revista Nação Armada: “O pintor está 

gordo e regalado, morando bem, mas na verdade pintando mal, e lá vêm os amigos 

cobrir de coroas o cemitério de obras que está saindo de sua palheta cansada. Ah! Os 
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amigos!” Oswald acusava o pintor de realizar imitação da pintura muralista 

mexicana.
318

 

 Nos Estados Unidos, Portinari teve notícia do artigo publicado e escreveu ao 

amigo e ministro Gustavo Capanema em tom de desabafo: 

 

Tive notícias ontem que me deixaram muito triste – parece que publicaram 

artigo na Nação Armada – explorando o velho tema. Enquanto isto aqui 

tenho sido tratado como se eu fosse um grande homem. Pedidos de dezenas 

de museus para exibirem meus quadros. O Museu de Arte Moderna adquiriu 

para sua coleção o meu grande quadro “Espantalho” e mais 3 desenhos. O 

Museu de Detroit adquiriu o “Gado” grande quadro também. Várias, das 

melhores coleções também já adquiriram. A Galeria Harriman uma das 

melhores d’aqui já assinou contrato para me representar aqui. O Club de 

edições limitadas assinou contrato comigo pagando 20 contos para eu ilustrar 

um livro. E muitas outras coisas boas me tem acontecido. As conversas que 

tenho tido aqui desde o Rockfeller até as pessoas mais humildes: É dizendo 

que o presidente Getúlio é querido pelo povo, que as nossas leis trabalhistas 

são as mais avançadas do mundo, que ele criou o Ministério da Educação e 

Saúde, o Ministério do Trabalho. Que o presidente é um grande patriota que 

tem defendido o Brasil dos exploradores e coisas neste gênero. Acho injusto 

o que estão fazendo comigo. Falo assim com o Sr. porque tem sido o seu 

apoio que me tem levantado até conseguir o sucesso que obtive aqui. Do 

amigo sincero Portinari
319

. 

 

Nessa carta, Portinari revelou o apreço que tinha por Capanema e reconheceu a 

ajuda que o ministro dispensou a ele e o quanto contribuiu para promover seu trabalho. 

Além disso, Portinari demonstrou respeito e simpatia pela política promovida pelo 

presidente Getúlio Vargas, do qual, afirmou que muito se falava na América do Norte e 

com isso divulgava-se o Brasil no exterior. Apesar da posição política de esquerda do 

artista, o governo brasileiro comprou e encomendou muitos de seus trabalhos, sendo 

que o maior deles foi a série de murais executados no edifício sede do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, comandado por Capanema. 

 O capítulo seguinte se dedicará a tratar da participação de intelectuais e artistas 

nos quadros da burocracia varguista, buscando entender a noção de Estado e a definição 

de intelectual naquela época. Tratará também da trajetória artística de Portinari, que 

começou pintando retratos para ganhar a vida até se firmar como artista e conseguir 

realizar grandes obras sob o mecenato estatal. Dos trabalhos feitos para o Estado, 

destacam-se os afrescos dos ciclos econômicos realizados pelo artista no Ministério da 

Educação e Saúde. 
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 Foram estes afrescos que contribuíram para a maior projeção da obra do pintor 

no cenário nacional e internacional. Durante a realização desse trabalho, Portinari foi 

convidado a fazer pintura mural nas paredes da Biblioteca do Congresso, em 

Washington. Depois da conclusão do Ministério da Educação e Saúde, a parceria 

firmada com os arquitetos modernistas rendeu outros trabalhos, como a Igreja da 

Pampulha, em Belo Horizonte, e o Colégio Tiradentes, em Cataguases.  
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Capítulo 3: 

Intelectuais, Artistas e Estado: a participação de Portinari no governo Vargas 

 

 Este capítulo trata da relação que artistas e intelectuais nutriam com a burocracia 

varguista, em especial no que se refere ao pintor paulista Candido Portinari. Na década 

de 1930, durante a primeira gestão do presidente Vargas, o Estado era visto pela elite 

letrada como um espaço privilegiado de atuação, como um ambiente propício para se 

colocar as ideias em prática e tirar os projetos do papel. Nesse contexto, Portinari 

destacou-se como um dos artistas mais prestigiados pelo governo, tendo realizado 

muitos trabalhos mediante encomenda estatal, dentre os quais estão os notáveis murais 

da sede do Ministério da Educação e Saúde. 

 A política cultural promovida pelo governo varguista incentivava a construção, 

ou reconstrução, das origens da brasilidade, ou seja, almejava definir os contornos do 

que seria uma identidade nacional. Sendo assim, os intelectuais colaboravam com o 

governo ao desenvolver produções que abordassem essa temática. A obra e o estilo de 

Portinari se encaixavam bem dentro dessas delimitações, visto que o pintor procurava 

ressaltar em sua arte o caipira, o negro, a gente simples e trabalhadora do Brasil.  

Para tratar da relação entre Estado e elite letrada na década de 1930, faz-se 

necessária uma explanação acerca do contexto da época, mas, antes disso, é importante 

que este trabalho defina o que considera como Estado e qual a concepção que faz do que 

é ser um intelectual, em especial um intelectual no Brasil daqueles tempos. 

O Estado será entendido nessa análise com base no pensamento de Carl Schmitt, 

Jacques Derrida e Michel Foucault. Esses autores tratam da “razão de Estado”, que seria 

o princípio pelo qual são regidos os Estados, assim como da “violência” que precisa ser 

aplicada para garantir a inauguração e a permanência dos Estados. Usando a lógica 

defendida por esses teóricos, a Revolução de 1930 utilizou a “violência” para fundar um 

novo Estado, visto que o novo governante tomou o poder por vias inconstitucionais e 

indiretas. A “violência” significaria, portanto, romper com o direito estabelecido e 

fundar um novo direito que legitime e dê poder de governar ao novo Estado. E a razão 

de Estado eram as medidas que os Estados seguiam para garantir e proteger seu poderio. 

Carl Schmitt escreveu uma reflexão acerca do Estado e do conceito do político 

na década de 1930, justamente a época em que nos interessa compreender a noção do 

que era o Estado. Segundo Schmitt, a definição de Estado, como status, ou povo 
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organizado dentro de uma unidade territorial, pressupõe a do político. O político estaria 

relacionado ao Estado. Desse modo, o Estado poderia ser entendido como algo político 

e o político como algo estatal, o que, de acordo com Schmitt, forma um círculo vicioso 

e nada satisfatório
320

.  

Carl Schmitt usou o argumento de Max Weber, para o qual definições do 

político que fazem menção ao poder, geralmente referem-se ao poder do Estado
321

. 

Contudo, segundo Schmitt, comparar o Estado ao político e supor que o que não é 

estatal é apolítico, é ingênuo. O campo social, por exemplo, não pode ser considerado 

apolítico, visto que na medida em que Estado e sociedade interpenetram-se, questões 

sociais tornar-se-iam estatais, assim como questões estatais tornar-se-iam sociais
322

.  

 Schmitt apontou os estágios por que passaram os Estados – no século XVIII o 

Estado era absolutista; no XIX, época do liberalismo político e econômico, o Estado foi 

considerado neutro; e, no século XX, o Estado era tido como total.   O Estado total 

interessou-se pelo maior número de áreas que seu poder poderia abranger, por isso, o 

conceito de Estado confundiu-se com o do político. O Estado total não conhecia nada 

absolutamente apolítico, desse modo, visava eliminar as despolitizações promovidas 

pelo liberalismo do século anterior
323

. 

 Ao Estado cabia assegurar a normalidade, a tranquilidade e a segurança para que 

suas leis e normas pudessem ser aplicadas. Não se pode esperar o cumprimento de 

normas em um espaço onde impera a anormalidade. A norma só seria válida em 

situações normais. Quando a normalidade estivesse ameaçada, o Estado deveria apelar à 

guerra, uma vez que esta possibilidade estaria em seu domínio
324

. Em um Estado 

constitucional, a Constituição seria a expressão da ordem social, a existência própria da 

sociedade civil. Se o Estado constitucional fosse agredido, o combate teria que ser 

decidido fora da Constituição e do direito, logo, com o poder das armas
325

. 

 Para Jacques Derrida, que escreveu Força de Lei na década de 90, a fundação 

dos Estados advém de uma situação revolucionária. O momento fundador inaugura um 

novo direito e o faz sempre com o uso da violência. Os momentos fundadores são 
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aterradores, violentos, míticos. A fundação interrompe um direito estabelecido para 

fundar outro. O momento fundador não tem direito, o direito fica suspenso, sujeito a 

uma lei e uma aprovação que estão por vir. O futuro é quem produzirá a inteligibilidade 

dessa lei. A fundação bem sucedida de um Estado produzirá, a posteriori, modelos para 

dar sentido, necessidade e legitimidade à violência que se produziu
326

. A situação que se 

coloca é que o Estado teme constantemente a fundação de um novo Estado de direito. O 

Estado é ameaçado pela violência fundadora, o direito é, ao mesmo tempo, ameaçador e 

ameaçado por sua própria violência
327

. 

 A instauração do direito consiste em um golpe de força, em uma violência 

performativa, portanto, interpretativa, que não seria nem justa nem injusta. O 

“fundamento místico da autoridade” reside nesse silêncio murado da estrutura violenta 

do ato fundador. É uma violência sem fundamento, o que não significa que seja ilegal. 

Como foi dito, no momento de fundação, a violência não é nem legal, nem ilegal
328

. 

 Desse modo, o Estado seria fundado com base na violência instauradora e a 

ordem, a tranquilidade e a segurança seriam garantidas pela violência conservadora. O 

direito da razão de Estado seria rompido no momento de fundação de uma nova razão 

de Estado. Derrida sustenta que a razão de Estado seria fundada na força e se manteria 

por meio dela. A violência instauradora seria mítica, já que não é nem legal, nem ilegal. 

A força que instaura um novo Estado ou um novo direito seria uma ameaça constante ao 

Estado ou ao direito estabelecido
329

. 

No Brasil da década de 1930, o Estado foi estabelecido por meio de uma 

revolução, que trouxe Vargas ao poder, revolução essa que foi seguida de um golpe em 

1937, com o qual o líder gaúcho se manteve no governo de forma ditatorial até 1945. 

Dessa maneira, a Revolução de 1930 usou da “violência” para romper com um direito 

estabelecido e fundar outro, quando o golpe de 1937, aplicado pelo próprio Vargas 

contra seu governo, mais uma vez fez uso da “violência” para inaugurar outro direito e 

manter sua gestão. A “violência fundadora” foi usada em 1937 com a finalidade de 

sustentar-se como presidente da Nação. 
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 Michel Foucault, em uma de suas aulas ministradas no Collège de France, 

compiladas no livro Segurança, território, população, publicado no final da década de 

70, afirma que o conceito da razão de Estado surgiu na Itália, da necessidade que os 

governos encontraram de buscar sua razão
330

. Foi definido primeiramente por Giovanni 

Botero – “O Estado é uma forma de dominação sobre os povos”. A razão de Estado 

seria “o conhecimento adequado dos meios para fundar, conservar, ampliar esta 

dominação”. “Essa razão de Estado abraça muito mais a conservação do Estado do que 

sua fundação ou sua extensão, e muito mais a sua extensão do que a sua fundação 

propriamente dita” 
331

. A razão de Estado seria, dessa forma, a manutenção ou a 

conservação do Estado em seu funcionamento cotidiano, a partir do momento que ele é 

fundado
332

.  

 Quando se definiu a razão de Estado, ela foi percebida como novidade. Para 

alguns, foi uma falsa novidade, já que afirmam que ela sempre funcionou. Se 

entendermos por razão de Estado o mecanismo que faz os Estados funcionarem, pode-se 

considerar que ela sempre existiu. Contudo, foi necessário um esforço intelectual para 

detectá-la e analisá-la
333

. 

 Entre os séculos XVII e XVIII, a política, entendida como um domínio ou meio 

de ação, passou a ser relacionada à razão de Estado
334

. A razão de Estado seria certo 

cuidado político que tendia à conservação e à ampliação do Estado. O Estado seria o fim 

da racionalização da arte de governar, a ideia reguladora dessa forma de reflexão, 

cálculo e intervenção que seria a política
335

.  

 A razão de Estado é a essência do Estado. Ela é conservadora, busca identificar 

o que o Estado precisa para manter sua integridade. Não é um princípio de 

transformação, de evolução do Estado. Ela visa ampliar o Estado, aperfeiçoá-lo. O fim 

da razão de Estado é o próprio Estado
336

. A fraqueza da natureza humana e a crueldade 

dos homens tornariam a razão de Estado indispensável
337

. Portanto, é tarefa da razão de 
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Estado fazer com que o Estado permaneça em repouso, o mais próximo de sua 

essência
338

. Para Foucault, a razão de Estado tem a função de manter a essência do 

Estado, mas deve também contribuir para sua ampliação e aperfeiçoamento. A razão de 

Estado pertence a uma “arte de governar” que se desenrola em um campo relacional de 

forças
339

. 

 Dessa forma, com base no pensamento dos autores acima citados, percebemos 

que o Estado no século XX era considerado como total, visto que estava inteiramente 

atrelado ao político. A arte de governar o Estado estava sujeita à preservação da ordem e 

à ampliação do domínio estatal. Os Estados surgiriam com base na violência e seriam 

mantidos por ela. A razão de Estado justificaria ações violentas que visavam à 

manutenção e à extensão do poder do Estado. A Revolução de 1930 e o golpe de 1937 

podem ser entendidos a partir dessas premissas, que explicam o surgimento dos Estados 

e a violência usada como forma de fundação e manutenção do poder. 

Ângela de Castro Gomes afirma que 1930 é o início daquilo que 1937 quer e 

deve realizar. Para ela, os anos de 1930 e 1937 são dois momentos, duas etapas de um 

mesmo processo revolucionário. A Revolução de 1930 simbolizou a ruptura 

revolucionária no curso da história política brasileira e, em 1937, com o advento do 

Estado Novo, as propostas desenvolvidas no que diz respeito à moderna política 

nacional começaram a ser colocadas em prática
340

. Gomes explicita o que para ela é 

entendido como revolução: 

 

E falar da revolução é basicamente falar das razões que explicam e 

justificam a intervenção da violência – como violação inicial do 

processo político “natural” –, que legitimam o uso da força, 

caracterizando a revolução como um íato (sic) político distinto de 

qualquer outras insurreições ou meras rebeliões. Neste sentido, buscar 

a origem do fato revolucionário é legitimá-lo, retirando-o do domínio 

pré-político da violência pura, do caos e do silêncio. As razões da 

revolução lançam seus homens e suas ações no espaço político do 

tempo histórico, e assim têm voz para explicitar sua proposta 

eminentemente construtiva. A revolução passa a significar uma 

violência “limitada”, identificada – não por acaso – com uma proposta 

de ordem
341

. 
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Para aqueles homens, o uso da violência na revolução seria justificado, uma vez 

que objetivava a construção de uma nova ordem política. Gomes o caracterizou como 

uma violação do processo político “natural”, ou seja, como uma ruptura. A revolução 

justificaria o uso da força, da violência, que seria então identificada à proposta de 

construção de uma nova ordem política.  

Gomes sustenta que a Revolução de 1930 não teve precedentes na história 

política brasileira. Os outros marcos políticos, como 1822 – Independência da Colônia 

em relação à Metrópole, e 1889 – Proclamação da República, almejaram a derrubada da 

ordem vigente, todavia, não propuseram renovação de bases
342

. 

Em novembro de 1937, o golpe que instaurou o Estado Novo – período ditatorial 

do governo Vargas – também foi encarado como inevitável à preservação da ordem e ao 

desenvolvimento do país. Segundo Adriano Codato e Walter Guandalini, o novo regime 

não seria uma questão de escolha das elites, seria o único que se poderia implantar no 

Brasil no momento; além de ser um “imperativo da realidade”, uma “inevitabilidade 

histórica”, uma questão de lógica e não de opinião. O que era indiscutível é a ideia de 

crise. Para os intelectuais que atuavam no Estado, havia uma crise que o ameaçava e 

isso legitimava e justificava sua ação. Tal crise seria resultado da ultrapassada estrutura 

institucional e política do país, marcada pela separação entre política e vida social. 

Nesse contexto, o golpe de 1937 seria mais uma reclamação das classes sociais do que 

um ato do governo. Daí em diante, o povo conferia ao líder, corporificado na figura de 

Getúlio Vargas, total liberdade a fim de “salvar a nação”
343

.  

Para Codato e Guandalini, a organização política empreendida a partir de 1937 

foi vista à época como ideal, por não estar nem adiantada e nem atrasada em relação às 

necessidades do país. O Estado Novo seria um regime marcado pelo “realismo” no novo 

modo de organização política, alinhado às tendências mundiais, mas, ao mesmo tempo, 

condizente com a realidade brasileira. O que o contrapunha à República Velha, que 

seria idealista e desligada das condições reais da vida nacional. A todo o momento era 

salientado o caráter nacional e atual do novo regime, em oposição ao universalismo 
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imposto pelo liberalismo. Para boa parte dos intelectuais daquele momento, o Estado 

Novo seria o mais adequado ao presente, não amarrado a um futuro inexistente ou a um 

passado nostálgico e romântico. Para muitos de seus contemporâneos, a partir de 1937, 

o Estado seria real, atual e nacional
344

. Essa era a ideia difundida naqueles tempos. 

Desse modo, a Revolução de 1930 e o Golpe de 1937 foram marcos políticos 

nacionais que seriam entendidos, por muitos, como inevitáveis ao processo histórico. A 

ruptura da ordem natural nesses episódios era justificada, uma vez que visava 

estabelecer um novo regime, um novo Estado, que propiciaria progresso e 

modernização à nação. Percebe-se que esta ideologia, disseminada na época, muito tem 

a ver com as concepções de violência instauradora e razão de Estado, que foram acima 

referidas. Muitos acreditavam que o Brasil precisava passar por mudanças, que estava 

atrasado e sua forma de governo não condizia com a realidade nacional. A Revolução e 

o Golpe de Estado que aconteceram na década de 1930 seriam encarados, portanto, 

como etapas necessárias à transformação e melhoria da situação política do país. 

Ao analisar a historiografia sobre o tema, Gomes destaca que o Brasil, durante a 

República Velha, era visto por uma considerável parte dos estudiosos do período como 

uma sociedade “hobbesiana”, vivendo em estado de natureza. Encontrava-se 

desorganizada, em conflito e sem a presença de um soberano definidor capaz de dar-lhe 

orientação e vida
345

. Alguns historiadores enfatizam que, antes de 1930, o Brasil era um 

país predominantemente agrário, com a maioria da população pobre a analfabeta. O 

poder federal estava descentralizado, o que conferia autonomia aos estados e estimulava 

o mandonismo dos coronéis. A elite política e intelectual mantinha-se alheia à situação 

precária do povo, ou, preferia justificá-la como sendo inevitável em um país com 

inferioridade racial
346

.  

Contudo, estas considerações, tão disseminadas pela historiografia, têm sido 

repensadas. Tratar 1930 como um ano de ruptura, de rompimento com um determinado 

passado e começo de uma nova perspectiva seria ingênuo. Como bem expôs Daniel 

Faria, na análise em que “desmitifica” o modernismo como movimento inovador, a 

Semana de 1922 e a Revolução de 1930 foram acontecimentos canonizados pela 
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historiografia como marcos que encerram uma época e dão início à outra
347

. O que Faria 

quer mostrar é que esses eventos foram sim importantes, mas a forma como são 

interpretados transmite a ideia de ruptura, como se antes não houvesse esforço em 

nenhum sentido para a modernização. É inegável que a Revolução de 1930 trouxe 

profundas mudanças para o país, em especial no que se refere à cultura e à concepção de 

organização e intervenção estatal e política. 

Roberto Schwarz afirma que a elite letrada vivia alienada, pois seguia modelos 

culturais europeus e, desse modo, se afastava da cultura popular nacional. Essa situação 

conferia à produção cultural um caráter postiço e inautêntico, já que suas referências 

seriam baseadas em uma realidade que não a brasileira. Para Schwarz, desde a época da 

colonização do Brasil, se diferenciar dos costumes locais ao adotar hábitos de vida 

metropolitanos passou a ser sinal de distinção e prestígio social
348

. Esta situação fez 

com que a elite letrada se distanciasse da massa populacional.  

Para Lúcia Lippi, no início do século XX, os intelectuais tinham uma visão 

pessimista da realidade brasileira. O problema seria basicamente a população, que era 

fruto da mestiçagem racial. Esse caráter mestiço, para os intelectuais da época, 

impossibilitava a construção de uma nação civilizada
349

. O povo era considerado 

atrasado, por ser mestiço. A solução proposta foi estimular o processo de 

“branqueamento” da população. O governo deveria incentivar a vinda de um grande 

contingente de imigrantes brancos, com hábitos parecidos com os do povo brasileiro – 

como a religião católica e a língua latina – para facilitar a rápida assimilação. Previa-se 

que em três ou quatro gerações a população ficaria cada vez mais branca, superaria o 

atraso e seria civilizada
350

. 

Esta teoria do “branqueamento” foi, paulatinamente, sendo abandonada. Na 

década de 1930 ganhou força a crença na capacidade do povo brasileiro de viver 
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harmoniosamente e civilizadamente com a variedade de raças. O Brasil passou a ser 

visto como uma grande nação mestiça
351

. 

Maria Helena Capelato sustenta que, quando Getúlio Vargas assumiu a 

presidência da República, a elite política e intelectual de outrora passou a ser criticada 

por ter se distanciado da “alma da nacionalidade”. Percebe-se, portanto, que aconteceu 

uma inversão. Se antes os intelectuais culpavam as massas pelo atraso do país, a 

corrente que ganhou força em 1930 apontava a elite letrada como a verdadeira culpada, 

já que esta se deixou fascinar por exemplos alienígenas, que não condiziam com a 

realidade da nação
352

. 

Segundo Daniel Pecault, os intelectuais se colocaram em uma posição homóloga 

ao Estado. Preocupados com a elaboração da cultura brasileira não tinham intenção de 

negligenciar o político: estavam convencidos que o político era o que conduziria ao 

advento de uma identidade cultural
353

. Para Pecault, no Brasil existiria uma tradição 

liberal tão forte quanto a autoritária, contudo, os intelectuais das décadas de 1920 a 

1945, em sua maioria, sentiam menos atração pela primeira e eram mais inclinados à 

vontade de organizar a sociedade do alto
354

. Por se tratar de cultura, a iniciativa lhes 

cabia. Objetivavam recolher fragmentos esparsos da cultura popular para torná-los a 

base de uma cultura brasileira
355

.  

O projeto do regime varguista pretendia-se mais cultural do que mobilizador e a 

noção de cultura confundia-se amplamente com a definição dos intelectuais. Tratava-se 

de construir o “sentido da nacionalidade”, de retornar às “raízes do Brasil”, de forjar 

uma “unidade cultural”. É evidente que para os responsáveis pelo assunto no regime, 

“cultura” e “política” eram dois termos inseparáveis, e que caberia a eles fundi-los nos 

quadros do nacionalismo
356

.  

A política cultural adotada pela gestão de Vargas na presidência visava 

fundamentar uma identidade nacional, com o objetivo de integrar o povo à Pátria. Para 
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tanto, era necessário que se buscasse o que poderia ser definido como genuinamente 

nacional, como expressão pura da brasilidade. Os modelos estrangeiros de 

comportamento social e cultural deveriam ser banidos. Elementos nacionais passariam a 

coordenar a conduta do novo governo. Se, como explicitado, os intelectuais de tempos 

anteriores foram culpados por se afastarem do que era brasileiro, os intelectuais da 

década de 1930 foram apontados como os mais indicados a auxiliar o Estado no projeto 

de construção ou reconstrução da identidade nacional. 

 

Cabe ao intelectual descobrir esse veio de identidade, porque ele é a 

personalidade mais próxima do nacional. Dotado de senso de mistério, 

o intelectual é identificado como o arauto capaz de prenunciar as 

grandes mudanças históricas. Nessa perspectiva, ele deve exercer o 

papel político para o qual é predestinado
357

. 

 

 Para Mônica Pimenta Velloso, o governo convidou a elite letrada a participar do 

destino da nação, a deixar o isolacionismo para agir em prol do desenvolvimento do 

povo e da Pátria
358

. Caberia aos intelectuais a tarefa de identificar a cultura nacional nas 

manifestações populares, transmiti-las ao Estado, que as iria coordenar e disciplinar
359

.  

 Velloso sustenta que o intelectual era considerado por muitos como o mais 

indicado a ajudar o Estado neste projeto. Por sua capacidade mental, ele não se 

enquadrava ao padrão do homem comum. Desse modo, ao intelectual foi atribuída uma 

função ou missão histórica
360

. Estes, por sua vez, enxergavam no Estado gerido por 

Vargas o “cerne da nacionalidade”, a “ideia superior do conceito de nação”. A elite 

artística e intelectual representou a sociedade civil como desorganizada e fragmentada; 

dessa forma, corporificou no Estado a noção de “ordem, organização e unidade”. Aos 

olhos da elite letrada, somente o poder oficial seria capaz de conduzir o 

desenvolvimento da nação
361

. 

De acordo com Pecault, a legitimidade do intelectual provinha da 

complementaridade entre os três saberes que apresentava – o relativo à dinâmica das 
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massas incapazes, o concernente à formação da cultura e o que tratava da organização 

do político. Esses saberes, social, cultural e político lhes conferia acesso à posição de 

elite dirigente, já que estariam no princípio da hierarquização social e na fixação dos 

objetivos políticos necessários para que a sociedade tomasse corpo
362

. No fim das 

contas, não foi do poder do Estado que os intelectuais extraíram seu próprio poder?
363

 

Artistas e intelectuais saíram da posição de observadores e críticos da sociedade 

para agir efetivamente na burocracia estatal. Para Lauro Cavalcanti, a atuação na esfera 

burocrática seria uma oportunidade para os intelectuais concretizarem aquilo que antes 

só escreviam no papel ou deixavam no plano das ideias
364

. Mas quem eram esses 

intelectuais que colaboravam com o Estado no projeto de busca de uma identidade 

nacional? Para responder a essa pergunta, faz-se necessário, primeiramente, esclarecer o 

que se entende por intelectual. Para tanto, alguns teóricos do período serão discutidos, 

tais como Julien Benda, Joseph Schumpeter e Karl Mannheim. 

Em 1927, o filósofo francês Julien Benda publicou o clássico La trahison des 

clercs, no qual discute a situação dos intelectuais de sua época. Benda utiliza o termo 

clercs para se referir aos intelectuais. Os clercs seriam aqueles que obtêm alegria no 

exercício da arte, da ciência ou da especulação metafísica, sendo assim, não 

perseguiriam fins práticos. Os clercs diferem dos leigos, uma vez que estes últimos 

buscam por interesses temporais, conhecimento prático e sistematicamente realista. Os 

leigos seriam as massas, burguesas ou populares. A principal diferença entre leigos e 

clercs seria a relação com as paixões políticas. Enquanto os leigos se entregariam a elas, 

os clercs manter-se-iam afastados, ou as analisariam sem se envolver
365

. 

 O economista austríaco Joseph Schumpeter publicou Capitalismo, Socialismo e 

Democracia em 1942. Segundo ele, o intelectual não é um tipo fácil de definir, já que 

não constitui uma classe social. Os intelectuais surgem de variadas esferas do mundo 

social e apresentam pensamentos diversificados, combatem-se uns aos outros e, muitas 

vezes, defendem interesses que não os seus. Schumpeter considera muito reducionista a 
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definição de que são intelectuais os que possuem ensino superior, e, muito ampla a 

oposição que se estabelece entre os intelectuais e os que realizam trabalhos manuais
366

. 

 Em publicação póstuma de 1957 do livro Ensayos de sociología de la cultura, o 

sociólogo húngaro Karl Mannheim sustenta que o pensamento sociológico mostra ao 

intelectual que ele não constitui nenhuma classe e, desse modo, não possui identidade 

social. Assim como Schumpeter, Mannheim afirma que os intelectuais ou a 

“intelligentsia” não constituem um grupo social definido, sendo assim, atuam em prol 

dos interesses de outros grupos sociais
367

.  A “intelligentsia” percebe que não se 

constitui como classe uma vez que sua posição na divisão social não lhe proporciona 

acesso direto aos segmentos vitais ou funcionais da sociedade
368

. Os intelectuais seriam 

um conglomerado “entre” – não “acima” ou “abaixo” – as classes, por isso possuiriam 

uma visão privilegiada dos acontecimentos
369

. Dessa maneira, a “intelligentsia” possui 

amplitude de ação em uma sociedade que é polarizada, visto que experimentam várias 

situações e são menos fieis a elas, por ser um grupo livre
370

. 

 Neil Harding publicou seu estudo sobre a participação dos intelectuais na 

elaboração da doutrina marxista na década de 90. Harding, assim como Schumpeter e 

Mannheim, acredita que a “intelligentsia” tenha contribuído na condução de interesses 

de classes que não são as suas. Por isso sustenta que os intelectuais precisavam do 

proletariado para dar corpo à teoria marxista, enquanto o proletariado necessitava dos 

intelectuais para desenvolver essa mesma teoria
371

.  

Harding cita Lênin e Gramsci, dois importantes teóricos marxistas que foram 

contemporâneos de Benda, Schumpeter e Mannheim. Para Lênin, a ideologia marxista 

não poderia ser fruto do pensamento e reflexão da classe trabalhadora, ela foi importada 

para o proletariado
372

, elaborada por intelectuais. Antonio Gramsci, por sua vez, 

defendia que um Estado se fazia ético na medida em que sua mais importante função era 
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a de aumentar na grande massa da população a cultura e a moral, o que contribuiria 

também para o desenvolvimento de suas forças produtivas
373

. Quem participava desse 

processo de moralização e conscientização das massas era a elite letrada, que, em 

consequência, auxiliava no crescimento do Estado
374

. Para “guiar” as massas, os 

intelectuais precisavam inseri-las na política e, assim, passavam a ter controle até 

mesmo da sua vida particular. O Estado tornar-se-ia hegemônico, quando sua elite 

letrada fosse capaz de conduzir as massas rumo ao progresso
375

. 

Esse envolvimento dos intelectuais com o Estado e, por consequência, com a 

política, também é abordado por Benda. Para ele a “traição dos intelectuais” acontece 

quando estes vão à praça pública e passam a compactuar com o realismo dos Estados, 

quando deveriam se opor
376

. A grave desordem do mundo moderno seria essa. Os clercs 

aderem às paixões políticas, às paixões mundanas, e, com isso, reforçam-nas no coração 

dos leigos
377

. Os clercs faltam à sua função quando visam o triunfo de uma paixão 

realista de classe, de raça ou de nação
378

. É esse patriotismo cego em defesa do Estado 

que torna as nações fortes, mas seria função dos intelectuais tornar as nações fortes?
379

 

Esta adesão dos clercs às paixões políticas tornou suas obras, que deveriam ser 

espelho da inteligência desinteressada, obras de cunho político
380

. Os intelectuais 

passaram a defender o senso prático e a desprezar a transcendência. Para Benda, o que 

espanta é a forma como os clercs exortaram os povos a se identificarem naquilo que os 

faz distintos, a honrar as características que os tornam peculiares
381

.  

Os intelectuais modernos defendem Estados autoritários, regimes autocráticos, o 

governo pelo arbítrio, pela razão de Estado. Trabalham pela grandeza da nação sem 

deixar espaço para vontades particulares
382

. Agindo dessa maneira, os intelectuais 

teriam se tornado tão leigos quanto os leigos, mas não ingênuos como os leigos
383

. Esse 

                                                           
373

 GRAMSCI, Antonio. Apud. HARDING, Neil. Op. cit. pp. 208-209. 

374
 HARDING, Neil. Op. cit. p. 210. 

375
 Idem. p. 213. 

376
 BENDA, Julien. Op. cit. p. 222. 

377
 Idem. p. 146. 

378
 Idem. p. 148. 

379
 Idem. p. 150. 

380
 Idem. pp. 159-160. 

381
 Idem. pp. 167-168. 

382
 Idem. p. 184. 

383
 Idem. pp. 208-209. 



136 

movimento, segundo Benda, não seria uma moda, que poderia retroceder. Para ele, o 

mundo moderno fez do intelectual um cidadão, submetido aos encargos dessa condição, 

por isso é difícil o desprezo às paixões leigas e aos fins práticos. A “traição dos 

intelectuais” coincidiu com a formação dos Estados Nacionais. No mundo moderno é 

impossível levar uma existência intelectual, o Estado moderno não os manteve isentos 

de deveres cívicos
384

. Mas o verdadeiro intelectual não deveria ter se rendido às 

vicissitudes do mundo moderno
385

. 

Assim como Benda, Joseph Schumpeter vê o intelectual como aquele que não 

tem responsabilidade direta por assuntos práticos. Para Schumpeter, os intelectuais são 

aqueles que “esgrimem o poder da palavra escrita e falada” 
386

. Aos intelectuais faltam 

conhecimentos de primeira mão, que podem ser obtidos apenas pela experiência real. 

“Será a profissão de um não-profissional? Diletantismo profissional? Ou serão aqueles 

que falam de tudo porque não entendem de nada?”
387

 

Essa mobilidade do saber intelectual, também é ressaltada por Mannheim, que 

vê a “intelligentsia” com implicações múltiplas, desvinculada da organização classista 

da sociedade
388

. Tal qual Benda e Schumpeter, Mannheim discerne o intelectual do 

homem prático. O intelectual não corre o risco do homem prático que tende a conceber 

o mundo de acordo com sua vocação e seu grupo social. O intelectual conhece os 

estereótipos que podem lhe confundir, em vez de esclarecer, a respeito dos problemas 

existentes. Os intelectuais possuiriam uma visão privilegiada dos acontecimentos. O 

homem prático adquiriu hábitos e pragmatismos ao lidar com situações cotidianas, 

enquanto o intelectual se entregaria a uma abstração sem temer as consequências. 

Contudo, esta propensão à abstração pode fazer o intelectual perder contato com a 

realidade. O ócio seria então indispensável à atividade intelectual, mas o faz correr o 

risco da ilusão
389

. 

O ócio, necessário à produção intelectual, teria sido realizado com maestria na 

Grécia Antiga. A filosofia de outrora ensinava o homem a sentir-se existente porque 

pensante: “Penso, logo existo”, agora o ensina que é preciso agir: “Ajo, logo existo”. 
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Para Benda, “De sua cátedra mais alta, o intelectual moderno assegura ao homem que 

ele é grande na medida em que é prático.”
390

 

Benda afirma que um Estado se torna mais forte quando recebe o apoio dos 

clercs
391

. Schumpeter sustenta que em épocas de rápida expansão da máquina 

burocrática, a maior parte do pessoal adicional necessário é recrutada diretamente do 

grupo intelectual. Quando participam da administração pública, os intelectuais acabam 

por deixar o selo da sua mentalidade sobre os acontecimentos
392

. Mannheim salienta 

que a administração civil deve preparar seus intelectuais a fim de absorvê-los em sua 

burocracia e se tornar forte. Contudo, deixa claro que a participação da “intelligentsia” 

em grandes organizações, tal como o Estado, esteriliza o pensamento intelectual
393

. 

Desse modo, uma das características do Estado moderno é justamente a 

participação dos intelectuais, que passam a se dedicar a assuntos de ordem prática e 

entregam-se às paixões políticas. Como foi dito, a noção de política está intimamente 

ligada à concepção moderna de Estado. A defesa da ordem, manutenção e expansão dos 

Estados fortaleceu o conceito de razão de Estado. Os intelectuais seriam os responsáveis 

pela elaboração destas teorias e pelo esclarecimento das massas a respeito delas. Além 

disso, a “intelligentsia” buscava elementos que contribuíssem para distinguir os Estados 

em relação aos outros, que os tornassem únicos. No Brasil, por exemplo, a política 

cultural estatal ficou marcada pela busca de uma identidade nacional. Nos Estados 

modernos, os intelectuais desempenhavam o papel de guia das massas populares e 

burguesas por meio de suas produções culturais e artísticas. 

Pensar a intelectualidade brasileira nas primeiras décadas do século XX implica, 

portanto, considerar os dilemas acima expostos. Como foi dito, a categoria intelectual é 

de difícil definição por ser muito ampla, podendo ser formada por estratos sociais 

diversificados. Além disso, existem os dilemas em definir um intelectual na 

modernidade, como apontou Benda. Na Antiguidade eles distinguiam-se por dedicarem-

se ao ócio contemplativo, enquanto na modernidade, passaram a se interessar por 

política, uma paixão mundana que deveria preocupar somente os leigos. 

A participação de artistas e intelectuais nas questões políticas ganhou destaque 

na primeira gestão de Getúlio Vargas na presidência da República (1930-1945). 
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Segundo Sergio Miceli, o declínio das antigas famílias dirigentes e a expansão dos 

cargos públicos, assim como o aumento do número de bacharéis, contribuiu para a 

atuação dos intelectuais brasileiros na burocracia estatal
394

. Miceli sustenta que o 

governo Vargas ficou conhecido pela imensa “cooptação” de intelectuais, dos mais 

variados tipos de pensamento, uma vez que ocorria o processo de modernização 

autoritária. Nesse sentido, existia um trabalho de construção institucional e uma 

crescente ingerência do Estado em domínios até então exercidos por outras frações da 

classe dominante. Criou-se uma “intelligentsia” e a cultura foi encarada como um 

“negócio oficial” 
395

. Dessa forma, com o controle do mercado de postos públicos, o 

Estado agia como instância suprema de recrutamento do público portador de diplomas 

superiores
396

.  

 Para os intelectuais, em contrapartida, o ingresso nas fileiras burocráticas passou 

a constituir “trunfo indispensável” para o êxito nas demais atividades do campo 

intelectual. A “intelligentsia” passou a servir de modelo para a classe dirigente e suas 

obras foram tratadas como referências do paradigma político da nação
397

. Miceli afirma 

que a elite letrada geralmente se concentrou em cargos que dispunham de salários 

elevados, além de regalias e vantagens junto à burocracia
398

. O poder público se colocou 

como o principal concessionário dos padrões de legitimidade intelectual. Encomendas, 

prêmios, viagens de representação, prebendas; tudo que ostentasse o “timbre do 

oficialismo” passou a constituir a caução daqueles que aspiravam ingressar no 

“panteão” da cultura brasileira
399

. Raimundo Faoro faz uma reflexão acerca da relação 

dos intelectuais com a política como um traço da cultura brasileira: 

 

“o brasileiro que se distingue há de ter prestado sua colaboração no 

aparelhamento estatal, não na empresa particular, no êxito dos 

negócios, nas contribuições à cultura, mas numa ética confuciana do 

bom servidor, com carreira administrativa e curriculum vitae 

aprovado de cima para baixo.”
400
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  O Estado se colocava como uma boa oportunidade para a atuação dos 

intelectuais, visto que colaborava para a concretização de seus projetos. A carreira na 

burocracia estatal era uma forma de legitimar a produção intelectual e artística, de 

ganhar destaque no concorrido mundo cultural da época. Miceli trata a todo o momento 

da participação dos intelectuais na burocracia como “cooptação”, como um 

“recrutamento”. Estes termos são muito questionados por estudiosos do período, que 

não enxergam o envolvimento dos intelectuais no governo dessa forma.  

“Cooptação” e “recrutamento” sugerem uma espécie de obrigatoriedade, de 

convocação, que não explicam satisfatoriamente a relação dos intelectuais e do Estado. 

Era muito mais uma troca de interesses – os intelectuais em busca de um espaço para 

colocar as ideias em prática, o Estado contando com a produção intelectual para 

legitimar sua política cultural. Trabalhar para o Estado, como foi exposto, era sinal de 

distinção social para o letrado, uma oportunidade de destaque para suas obras. Além 

disso, tratar de “cooptação” e “recrutamento” transmite a noção de um rígido controle 

da produção artística e cultural, o que tem de ser relativizado. Existia sim esse controle, 

assim como existia liberdade de expressão e de criação. Muitas vezes, eram sugeridos 

temas e estilos, cabia ao letrado ou artista trabalhar em cima daquelas sugestões, usando 

boa dose do gosto pessoal. 

Segundo Daniel Pecault, é reconhecido tanto por contemporâneos como por 

historiadores, que o regime Vargas reservou para os que estavam a seu serviço uma 

ampla liberdade de criação. O Estado reconhecia nos intelectuais a vocação para 

associarem-se como elite dirigente, na elaboração da cultura política nacional. Estado e 

intelectuais apresentavam desdém pela representatividade democrática e nostalgia por 

uma administração do social que tomasse o lugar da política, agiam como sócios a 

serviço da identidade nacional. Se os intelectuais aderiram a uma “ideologia do Estado”, 

o Estado aderiu a uma “ideologia da cultura”, que era também a ideologia de um 

governo “intelectual” 
401

. 

 Com efeito, os intelectuais brasileiros se entregaram a ação política sem 

nenhuma hesitação, como se tivessem qualificação especial para fazê-la. Em muitas 

ocasiões, tornaram-se protagonistas políticos centrais
402

.  Nos anos 1920-1945 
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mostraram-se preocupados, sobretudo, com o problema da identidade nacional e das 

instituições. Já existia uma identidade, confirmada pelas maneiras de ser, pela 

solidariedade profunda, pelo folclore, isso seria suficiente para que o povo pudesse se 

sentir politicamente constituído. Apenas instituições adaptadas à “realidade” 

permitiriam que se alcançasse esse nível. Segundo Daniel Pecault, era necessário 

eliminar as instituições da República que professavam um liberalismo inspirado na 

ilusão de atingir a modernidade pela imitação de modelos estrangeiros, já que estas 

opunham obstáculos à afirmação nacional. Para ele, cabia às elites organizar a nação e 

traçar uma cultura capaz de assegurar sua unidade
403

. 

 Pecault sustenta que os intelectuais que atuaram na burocracia apresentavam 

diferentes concepções políticas e ideológicas. Contudo, em sua grande maioria, 

mostravam-se de acordo quanto à rejeição da democracia representativa e do 

fortalecimento das funções do Estado
404

. Defendiam a prioridade do imperativo 

nacional e aderiam, explicitamente ou não, a uma visão hierárquica da ordem social. 

Apesar da variedade de correntes de pensamento, concordariam na reivindicação de um 

status de elite dirigente em defesa da ideia de que não há outro caminho para o 

progresso senão o que consiste em agir “de cima” e dar forma a sociedade
405

. 

Assumindo uma vocação nacional, os intelectuais conseguiram ser reconhecidos como 

elite dirigente, desfrutando do privilégio de situar-se, como o Estado, acima do corpo 

social
406

. 

 De acordo com Pecault, essa geração de intelectuais esforçava-se por romper 

com duas experiências que marcaram a história intelectual antecedente – a dependência 

perante o Império e o isolamento do início do século XX. Durante o Império, os 

intelectuais também ocuparam cargos públicos, mas ficaram enclausurados nos círculos 

das elites sociais
407

. Logo após a Proclamação da República, muitos intelectuais 

aderiram às correntes abolicionista ou republicana, mas enquanto alguns autores 

aceitaram adequar sua produção ao gosto dos novos ricos do Rio de Janeiro e às 

solicitações dos proprietários de jornais e editoras, outros reagiram passando a fazer 

parte de uma categoria social isolada, lutando pela sobrevivência no mercado urbano 
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recém-ativado e buscando participar do sistema de hegemonia no espaço da nova 

república
408

.  

 Alberto Torres, em 1914, acusava seus contemporâneos de viver em condições 

alheias à vida social, deixando-se seduzir por modas europeias e sínteses ecléticas, em 

lugar de exercerem a influência que corresponderia à sua missão. Para Torres, os 

intelectuais deveriam tornar-se uma força social e, para isso, deveriam tomar 

consciência de duas tarefas urgentes para o momento – forjar uma identidade e 

promover a organização nacional
409

. Nos anos seguintes, a corrente nacionalista ganhou 

impulso e invadiu a cultura brasileira. Expandiu-se na literatura de forma que tornou 

suspeita qualquer obra que pretendesse manter alguma distância em relação a ela
410

. 

Segundo Codato e Guandalini, os políticos liberais de outrora desconheciam a 

sociologia, as leis da história e careciam de realismo político, por isso elaboravam 

constituições em descompasso com os acontecimentos. Essa ignorância se refletia 

também na incapacidade técnica para gestão das políticas estatais. Sendo assim, a 

ideologia liberal deveria ser encarada como um obstáculo à tomada de consciência das 

elites dirigentes quanto à tarefa histórica de organizar a nação. Além disso, as 

instituições liberais seriam incompatíveis com a formação da sociedade brasileira e as 

características psicológicas e culturais do povo. O regime liberal estava em crise no 

mundo todo e era “idealista”, inadaptável à “realidade” nacional. Nesse sentido, a 

corrente autoritária tomou força, ela negava a soberania popular e transferia o lócus da 

soberania para o Estado, representado pelas elites burocráticas
411

. 

O Estado assumiria a tarefa de integrar os elementos dispersos da brasilidade, 

para isso deveria contar com um governo forte, como um antídoto à dominação 

oligárquica regional, alheia ao ideal de nação. O direito dos Estados à autonomia, 

contudo, não poderiam sacrificar o direito da nação à unidade
412

. Durante o Estado 

Novo, concretizou-se o fortalecimento do poder executivo, mas, surpreendentemente, 

este fortalecimento era visto como a defesa da democracia contra a ditadura. Muitos 

intelectuais preferiam relativizar o conceito de democracia no novo regime do que 

descartá-lo completamente. O governo liberal-democrático seria incompatível com a 
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manutenção da autoridade e ineficaz quanto às políticas estatais, o que levou à crise. O 

Estado Novo instauraria uma democracia social e econômica, essa sim a verdadeira 

democracia, que se opunha à democracia estritamente política do liberalismo. A nova 

democracia prezaria pela liberdade socialmente útil, pelo trabalho, pela equidade 

material e igualdade de oportunidades, buscaria o bem comum e a felicidade social. 

Seria, portanto, mais dinâmica e objetiva e induziria uma relação mais natural entre o 

povo e seu chefe
413

.  

Maria Helena Capelato sustenta que o Estado Novo foi o momento em que o 

presidente colocou efetivamente em prática seus planos de modernização para o país. 

Era chegada a hora de fundar um Estado “novo”, com um povo “novo” e uma cultura 

“nova”, geridos por um líder capaz de administrar essas inovações
414

. Este líder notável, 

naturalmente era Vargas. De acordo com a política apregoada na época, o governo 

conduziria a nação rumo à democracia e à modernidade por meio da autoridade do 

presidente. O povo não seria capaz de trilhar esse caminho sozinho, acabaria caindo na 

desordem e no caos
415

. Era necessário que se estabelecesse a unidade nacional, por meio 

da definição de uma identidade coletiva, o que conferiria ao povo o sentimento de 

integração, pertencimento e participação no país que estava sendo construído pelo novo 

regime. 

A ação de Vargas era considerada fundamental para a construção do Estado 

Nacional e o Estado Nacional representaria a “getulização” do Brasil
416

. Vargas era o 

grande estadista, a pessoa capaz de perceber os anseios da consciência nacional e de 

colocá-los em prática, as características da nova organização política ganhavam 

características do próprio presidente, que era o responsável por unir o espírito brasileiro 

à coragem do estadista
417

. 

Para garantir a unidade nacional, o governo apostou no controle estatal da 

cultura. A arte e o saber, representados pelos artistas e intelectuais, deveriam contribuir 

para a instrução das massas e para o desenvolvimento do país
418

. Artistas e intelectuais 
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eram motivados a produzir em conformidade com a política cultural do Estado, uma 

produção engajada, compromissada com o social. Nas palavras do próprio Vargas 

Não tenho, como é moda, desdém pela cultura e menosprezo pela 

ilustração [...]. No período de evolução em que nos encontramos, a 

cultura intelectual sem objetivo claro e definido deve ser considerada, 

entretanto, luxo acessível a poucos indivíduos e de escasso proveito 

para a coletividade
419

.  

 

Dessa forma, o Estado, apesar de garantir certa liberdade de expressão ao 

trabalho de artistas e intelectuais, controlava a produção cultural, sugerindo que esta 

fosse comprometida com a constituição da unidade nacional. Além disso, como bem 

expuseram Codato e Guandalini, essa produção deveria ser direcionada para as massas, 

sem conter digressões doutrinárias, tiradas filosóficas e outros temas indigestos. Os 

princípios do Estado Novo deveriam ser sistematizados de forma instrutiva e acessível 

para o uso do povo
420

. 

Por utilizar a produção cultural como suporte político e de legitimação do 

regime, o Estado Novo se assemelhava aos regimes totalitários que haviam surgido na 

Europa, como o fascismo italiano e o nazismo alemão
421

. Artistas e intelectuais sentiam 

desconforto em participar de um governo que seguia modelos dos regimes nazi-

fascistas. Todavia, intelectuais e governo mantinham um ambiente de conciliação. A 

elite letrada dividia-se nas opiniões sobre a política cultural do Estado Novo. Alguns 

sentiam-se beneficiários do regime, outros mostravam-se insatisfeitos com a pressão 

para a produção de trabalhos e com a censura. Mesmo desconfortáveis, não deixaram de 

prestar contribuições culturais nos mais variados órgãos do Estado
422

. 

Para Adriano Codato e Walter Guandalini, o Estado Novo brasileiro fazia 

questão de desvincular sua imagem à dos regimes totalitários europeus. Para isso, 

contava com os artistas e intelectuais que procuravam justificá-lo perante as nações 

americanas, afirmando o direito de todo povo à auto-organização, mas refutando o 

caráter totalitário do regime
423

. “O que se pensa é resultado de quem se pensa”
424

. 
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Segundo Codato e Guandalini, essa constatação simplória ressalta um traço do regime 

autoritário – a baixa autonomia ideológica dos intelectuais. Se houve uma considerável 

mobilização dos grandes nomes da arte e da intelectualidade para falar de cultura, os 

assuntos políticos são especificidade de uma elite intelectual que se confunde com a 

elite burocrática. Desse modo, os intelectuais seriam homens de Estado que, por estarem 

inseridos na burocracia, expressariam uma razão de Estado
425

. 

Segundo Maria Helena Capelato, os dois pilares que sustentaram o Estado Novo 

foram a repressão e a propaganda política dirigida às massas
426

. A população deveria ter 

acesso a programas que contribuíssem para a formação da identidade nacional e para a 

educação moral e cívica
427

. Em um governo voltado para as massas, a propaganda era 

uma grande aliada na ampliação da popularidade do presidente
428

. Um dos órgãos 

criados para disseminação e controle da propaganda estatal foi o Departamento de 

Imprensa e Propaganda, o DIP. 

O DIP funcionou como um aparelho de censura do governo, responsável por 

fiscalizar a produção cultural em diversas instâncias – o cinema, o rádio, a televisão, as 

revistas, entre outras. Além disso, atuava como veículo de propaganda, ao incentivar a 

produção de cartazes, espetáculos, filmes, livros e artigos que enalteciam o governo. A 

ênfase nas qualidades do novo governo, tido como bom e promissor, era alvo da 

produção desta máquina burocrática
429

. 

 Este departamento teve ampla participação de artistas e intelectuais em seus 

quadros, uma vez que era um dos aparelhos burocráticos responsáveis pela produção 

cultural que daria ao Brasil as feições de uma identidade nacional. Outro órgão que 

contou com maciça participação de intelectuais foi o Ministério da Educação e Saúde, 

sob a gestão do intelectual mineiro Gustavo Capanema.  

 Para Mônica Pimenta Velloso, a diferença fundamental entre estes dois órgãos 

produtores de cultura era em relação ao público a ser atingido. Enquanto o Ministério da 

Educação e Saúde voltou-se para a elaboração de uma cultura mais erudita, 

preocupando-se com a educação formal; o Departamento de Imprensa e Propaganda 
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buscou, por meio do controle das comunicações, orientar as manifestações da cultura 

popular e de massa
430

. 

 O Ministério da Educação e Saúde reunia nomes ligados às vanguardas 

modernistas, tais como o poeta Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete do 

ministro Gustavo Capanema; o literato Mário de Andrade; os arquitetos Lúcio Costa e 

Oscar Niemeyer; o pintor Candido Portinari; dentre muitos outros.  Já o DIP, contava 

com intelectuais conhecidos pelo pensamento centralista e autoritário, tais como 

Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia e Candido Motta Filho. Esses, entre outros 

intelectuais, exerceriam rígido controle sob os meios de comunicação
431

. 

A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda foi uma grande aposta do 

governo varguista. Este órgão exerceu papel fundamental no aumento da popularidade 

do líder e do regime, em especial no que tange às massas trabalhadoras. Todavia, diante 

de alguns desdobramentos, nem o DIP conseguiu conter a rejeição do Estado Novo no 

final da Segunda Guerra Mundial. As contradições do “autoritarismo democrático” do 

governo Vargas vieram à tona e, mesmo com a censura, não pôde mais controlar a 

publicação de inúmeras críticas ao governo, algumas, engavetadas desde 1937
432

. 

O Brasil demorou a tomar posição na Segunda Guerra Mundial, manteve-se 

neutro o quanto pôde, já que assim se beneficiava comercialmente e ganhava tempo 

para acompanhar o desenrolar do conflito. Contudo, com o ataque japonês a Pearl 

Harbor, base norte-americana no Havaí, em 1942, os Estados Unidos pressionaram o 

Brasil a entrar na disputa ao lado dos países Aliados, contra as potências do Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão), em troca de proteção territorial e armamentos
433

.  

A Alemanha ordenou o bombardeio de navios brasileiros e, após este episodio, 

houve intensa hostilização a alemães e japoneses no Brasil. Em 1944, a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) enviou tropas à Itália para combater ao lado das norte-

americanas
434

. Em 1945, terminou a guerra na qual os Aliados saíram vitoriosos. Com 

isso, os governos autoritários foram colocados em xeque. Nesse contexto, contradições 

do regime varguista começam a ser questionadas. O DIP conseguiu conter as primeiras 

manifestações de protesto contra o regime, mas depois não pôde mais impedir a sua 
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divulgação
435

. A impopularidade do governo havia crescido durante o conflito mundial 

em virtude da carência de víveres e do aumento do preço dos produtos de necessidade 

básica
436

. 

O processo de redemocratização se mostrava irreversível e, ao perceber isso, 

alguns getulistas tentaram atribuir o retorno à democracia ao presidente Vargas. Mesmo 

os opositores do regime, reconheceram que o líder gaúcho havia proporcionado 

organização, modernização e progresso para o país, no entanto, à custa da liberdade 

individual
437

. O ano de 1945 foi marcado por intensa agitação – greves contra a alta do 

custo de vida e os baixos salários, além de manifestações pró-anistia. Os partidos 

políticos, extintos pelo governo centralizador e autoritário, começavam a se reorganizar 

e lançar seus candidatos para as próximas eleições. Apesar da crítica ao Estado Novo, o 

prestígio de Getúlio Vargas não havia acabado. O Partido Trabalhista Brasileiro e o 

Partido da Social Democracia convidaram Vargas a assumir a presidência de suas 

agremiações. Além disso, inúmeros movimentos em prol da permanência do líder 

gaúcho aconteceram: os comunistas lançaram a campanha “Constituinte com Getúlio” e 

funcionários do Ministério da Educação e Saúde em parceria com alguns líderes 

sindicais criaram o “Queremismo” – Queremos Getúlio. Mas a simpatia do povo pelo 

presidente não foi suficiente para sua conservação no cargo. Em 29 de outubro de 1945 

militares forçaram a renúncia de Vargas, que se retirou para sua terra natal, São 

Borja
438

. 

Intelectualidade e Estado estavam imbricados no regime varguista, em especial 

no que tange à ditadura estadonovista. Como foi exposto, o envolvimento dos 

intelectuais na burocracia foi um fenômeno que se intensificou e caracterizou os Estados 

modernos. No Brasil das décadas de 1930 e 1940, a “intelligentsia” participou das 

esferas estatais, atuando no desenvolvimento das políticas culturais, que objetivavam 

definir os contornos de uma identidade nacional, que visava integrar o povo à Pátria e, 

com isso, fortalecer o governo e contribuir para o progresso e a modernização.  

Candido Portinari participou ativamente do governo varguista, principalmente na 

confecção de obras relacionadas ao Ministério da Educação e Saúde. O envolvimento 

do pintor com o Estado pode ser percebido por meio da análise de suas 
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correspondências. Quando retornou da Europa, em 1931, após uma viagem de estudos, 

em que visitou Paris, França, Inglaterra, entre outros países, Portinari passou a ter 

contato com importantes nomes da política e da intelectualidade do período, o que 

serviu como uma porta de entrada para o artista no concorrido espaço cultural da época. 

A seção seguinte, pretende tratar da relação entre Portinari e o Estado, analisando a 

trajetória artística do pintor e o intercâmbio epistolar que ele estabeleceu com 

importantes personalidades das artes, da intelectualidade e da política. 

 

3.1 – De pintor de retratos ao mecenato estatal: a trajetória artística de Portinari 

 

 Candido Portinari deixou sua cidade natal, Brodowski, rumo ao Rio de Janeiro 

em 1919, decidido a estudar pintura. Como muitos jovens daquela época, Portinari foi 

buscar oportunidades de trabalho e de uma vida melhor na capital federal. Logo tentou 

ingressar na Escola Nacional de Belas Artes, mas sem sucesso. Matriculou-se então no 

Liceu de Artes e Ofícios. De origem modesta, alojou-se como pôde no Rio, em uma 

pensão barata nas Laranjeiras, onde dormia no corredor entre os quartos. 

 Manteve-se com diversos tipos de trabalho, tais como pintor de letreiros e 

monogramas. Em 1920 conseguiu enfim se matricular na Escola Nacional de Belas 

Artes como aluno livre nas aulas de desenho figurado, tendo como professores Rodolfo 

Chambelland e João Batista da Costa, artistas, ex-alunos da instituição. Logo, Portinari 

começou a pintar retratos para sobreviver. A sociedade da época demonstrava grande 

gosto pela produção retratística e a demanda por encomendas era grande. Além de ser 

um meio de se sustentar, a confecção de retratos foi para o jovem pintor de Brodowski 

uma forma de entrosamento social, de envolvimento e reconhecimento no concorrido 

mercado artístico e cultural do Rio de Janeiro daqueles tempos. 

Em Imagens Negociadas – retratos da elite brasileira (1920-40), Sergio Miceli 

trata da confecção de retratos nas décadas de 1920, 30 e 40 e da importância que a elite 

brasileira dava à produção imagística como forma de se apresentar socialmente. Se para 

os representados era um meio de exposição social, para os artistas era um modo de 

entrosamento e participação no mercado artístico. Segundo Miceli, em virtude da 

prática fotográfica e do método de reprodução em larga escala serem relativamente 

incipientes, os jornais e revistas dependiam de maneira crucial dos variados tipos de 

colaboração prestados por artistas plásticos e gráficos – desenhos, caricaturas, 
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ilustrações, capas, vinhetas, perfis e retratos em diversas técnicas e suportes eram 

matérias-primas necessárias a estes veículos de comunicação cultural e política
439

.  

 Miceli busca, por meio da análise circunstanciada de uma parcela significativa 

da produção retratística de Portinari, entender o relacionamento entre intelectuais e 

artistas com os setores políticos mais dependentes de suas contribuições especializadas, 

e, por outro lado, os teores de autonomia com que se impõe o trabalho artístico e 

intelectual. Para Miceli, a cada um dos estágios da trajetória artística de Portinari 

correspondem atitudes distintas em relação aos modelos, à transcrição pictórica e à 

autonomia expressiva
440

. 

 De acordo com Annateresa Fabris, a análise da produção retratística de Portinari 

revela que o pintor foi discípulo de pintores como Velásquez, Van Dyck, Holbein e 

Modigliani. Segundo Fabris, na confecção de retratos, o pintor não se mostrou inovador, 

desenvolvendo trabalhos dentro das diretrizes básicas do gênero. Contudo, revelou-se 

capaz de captar a essência psicológica do retratado, sem se enveredar pela facilidade do 

embelezamento, da idealização
441

. 

 Para Fabris, a retratística de Portinari caracteriza-se, em suas várias dimensões 

estilísticas, pela sobriedade, pela concisão expressiva, pelo traço incisivo que, com 

poucas pinceladas, permitia-lhe apanhar a fisionomia do modelo
442

. A autora propõe 

que afora os elementos plásticos e expressivos, os retratos de Portinari nos levam a 

pensar de que forma o pintor conciliava suas convicções pessoais com esse trabalho – 

ter pintado retratos da burguesia constituiria um compromisso do artista com o 

poder?
443

 

 De acordo com Sergio Miceli, os retratos se enquadrariam em um 

empreendimento de legitimação visual, conferindo à elite política e intelectual do 

regime varguista o “repertório pictórico” ajustado à representação da relação que seus 

integrantes construíram com a história cultural e social do país
444

. A representação 

imagística era resultado de uma complexa negociação entre o artista e o retratado, 
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moldados pelas expectativas quanto ao impacto público e institucional do retrato, e, 

quanto ao manejo que pretendiam infundir seja na própria obra, seja nos parâmetros de 

sua leitura e interpretação
445

. Tratava-se de um empreendimento de mão dupla – de um 

lado, os reclamos e apelos do retratado, que visava à modelagem de uma imagem 

ajustada a sua necessidade de afirmação pessoal e social; de outro, a oferta de 

procedimentos, soluções e linguagens estéticas por parte do artista
446

. 

 Segundo Miceli, os mais desavisados tenderiam a encarar a produção de retratos 

como destinada à fruição doméstica e familiar, hipótese reforçada pela elevada 

quantidade de retratos de mulheres e crianças. Todavia, o entrelaçamento da retratística 

com as frentes em que se desdobram as políticas culturais do Estado varguista 

demonstram que o retrato possuía um status próprio como objeto de análise sociológica.  

Esta produção imagística proporcionaria a compreensão do funcionamento das redes 

informais de poder no interior dos círculos sociais. Estaria em condições de transmitir 

registros sobre a elite retratada, em sua fase afirmativa nas instâncias mundana e 

cultural
447

. Isto porque, como foi dito, o retrato constituía uma maneira de se apresentar 

ou representar socialmente. 

 Michael Baxandall analisou pintura e experiência social na Itália renascentista. 

Para ele, uma pintura é um testemunho de uma relação social. De um lado, estava o 

pintor que realizava o quadro (ou supervisionava sua execução por outro artista a ele 

subordinado), de outro, estava quem havia encomendado o trabalho, que fornecia 

fundos para sua realização e depois de concluído, decidia de que forma iria usá-lo. 

Ambas as partes agiam de acordo com convenções sociais que influenciavam sua vida 

em comum
448

.  

 Segundo Baxandall, aquele que encomendava, pagava e definia a utilização a ser 

dada à pintura era chamado mecenas, se nesse termo não estivessem presentes várias 

conotações provenientes de situações bem diversas. Portanto, essa segunda pessoa na 

transação é um “agente ativo”, determinante e não necessariamente benevolente, seria 

melhor chamá-lo de “cliente”. As pinturas renascentistas eram realizadas sob a 
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encomenda de um cliente que exigia sua execução conforme suas especificações
449

. 

Como o cliente pagava pela realização da obra, a pintura era fruto de uma relação 

comercial. Dessa maneira, o dinheiro tem importância considerável na história da arte – 

os critérios de negociação de obras de arte que estavam em vigor na renascença podem 

ser percebidos ainda hoje, o que faz das pinturas “fósseis da vida econômica”
450

. 

 De acordo com Baxandall, cada cliente tem motivos específicos para 

encomendar uma obra, tais como “o prazer da posse, uma viva devoção, certa 

consciência cívica, uma tendência à autocelebração e talvez à autopromoção, a 

necessidade do homem rico de encontrar uma forma de reparação através do mérito e do 

prazer, um gosto pelas pinturas”. Todavia, a utilidade primeira de uma obra de arte era a 

de ser observada, os quadros eram destinados ao gosto pessoal do cliente e às pessoas 

que ele julgava que pudessem admirá-lo, com o intuito de receber estímulos agradáveis, 

dignos de serem conservados pela memória
451

. 

 Os quadros eram, portanto, destinados ao espaço social, no qual o cliente 

buscava reconhecimento e promoção pessoal. A arte era usada como uma forma de 

satisfação do gosto e de afirmação perante a sociedade. Desde os tempos renascentistas, 

como foi abordado, o mercado de arte está profundamente relacionado ao comércio, à 

atividade econômica. No Brasil das décadas de 1920, 30 e 40 a produção imagística 

também estava ligada a fins comerciais e de destaque social, contudo, os artistas desse 

período eram muito mais cobrados quanto à autonomia estética do que no 

Renascimento. 

 Tendo ingressado na tradicional Escola Nacional de Belas Artes, Portinari 

conseguiu entrosar no meio artístico da época, estabelecendo contato com os demais 

alunos e professores dessa instituição, o que teria contribuído para a sua projeção no 

ambiente cultural, em especial no que diz respeito à produção de retratos para a elite 

política e intelectual como meio de sustento e participação social. Ou seja, a produção 

retratística executada por Portinari atingia os dois fins expostos por Baxandall – era 

negociada comercialmente a fim de garantir o sustento do pintor e destinava-se a 

exposição social da imagem de seu cliente.  
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 Segundo Yves Bruand, a Escola Nacional de Belas Artes foi fundada como 

Academia Imperial de Belas Artes em 1826, por artistas da Missão Francesa, dentre eles 

o conhecido arquiteto Grandjean de Montigny. Em 1889 se tornou Escola Nacional de 

Belas Artes e foi reorganizada segundo o modelo da Escola de Paris, distribuindo 

prêmios de viagem, correspondentes aos Prix de Rome, da França, que permitiam aos 

vencedores passar algum tempo em Paris
452

. Bruand sustenta que Montigny foi o 

primeiro titular da cadeira de Arquitetura, exercendo grande influência e impondo 

pouco a pouco à arte oficial um neoclassicismo puro, construindo edifícios de 

qualidade, oferecendo aos alunos uma formação muito rígida, baseada nos princípios da 

França à época da Revolução e do Império
453

. Dessa forma, o ensino dessa instituição 

ficou caracterizado pelo tradicionalismo acadêmico. A Escola de Belas Artes ministrava 

o ensino formal de Arquitetura e Artes Plásticas. 

Segundo Miceli, Portinari logo se incorporou à minoria seleta de artistas 

habitués dos salões da Escola de Belas Artes. Na busca de conquistar o prêmio de 

viagem ao estrangeiro, Portinari realizava paisagens e retratos, gêneros de pintura 

consagrados pela instituição. Além disso, buscava identificar uma personalidade social 

imponente, cuja confecção de um retrato pudesse lhe render a premiação
454

. 

 Entre a maioria dos retratados por Portinari antes de sua viagem à Europa, 

estavam colegas de aprendizagem, companheiros de trabalho, professores, críticos de 

arte e jornalistas, ou seja, pessoas ligadas ao seu espaço para a prática profissional, o 

que demonstra que as oportunidades estavam restritas ao seu “confinamento social” 

nessa primeira fase da carreira
455

. De acordo com Miceli, nos trabalhos desse período, 

Portinari esforçava-se em comprovar suas habilidades como retratista, dando um 

acabamento caprichado aos rostos em detrimento dos cuidados reservados na construção 

dos corpos dos modelos, dos cenários e do fundo das pinturas
456

.  

 Em 1928, ao apresentar o retrato do poeta e amigo Olegário Mariano, Portinari 

conquistou o almejado prêmio de viagem à Europa. Olegário era irmão de José Mariano 

Filho, que foi diretor da Escola de Belas Artes entre 1926 e 1927.  Portinari devia muito 
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a Olegário Mariano, a começar pelo apoio nos bastidores dos júris de premiação, pelas 

encomendas feitas por amigos e conhecidos do poeta, pelo acesso aos círculos de 

intelectuais em que começaram a transitar. 

Para Miceli, quando retornou da Europa na década de 1930, Portinari conseguiu 

ampliar sua arte no mercado cultural da época. Nesse momento a produção artística do 

pintor teve uma expansão e uma evolução consideráveis. Portinari passou a executar 

trabalhos que tratavam da temática social e nacional sob a encomenda estatal, mas 

manteve a produção de retratos da elite política e intelectual do período
457

. Como foi 

exposto no primeiro capítulo desse trabalho, em Paris, Portinari viu despertar o que 

seria o traço marcante de sua pintura – o desejo de representar uma arte tipicamente 

brasileira, de retratar o homem do povo e o trabalhador caipira, personagens que 

guardavam ligação com suas origens, com a infância pobre permeada pela gente simples 

e pelo trabalho da família nos cafezais da terra roxa em Brodowski. 

Portinari retornou da Europa em 1931, casado com a uruguaia Maria Vitória, 

que conheceu lá. Logo que chegou enviou trabalhos ao Salão de 1931 da ENBA, que 

ficou conhecido como Salão Revolucionário ou Salão Lúcio Costa. O arquiteto Lúcio 

Costa era à época diretor da instituição e buscava em sua gestão romper com o 

academicismo e as tendências tradicionais, abrindo espaço para o novo, para o que se 

estava experimentando em arte.  

Nesse Salão, Portinari estabeleceu importantes vínculos com nomes da arte, 

intelectualidade e política da época, tais como o influente arquiteto Lúcio Costa e o 

literato Mário de Andrade, o que contribuiu, sobremaneira, para ampliar sua rede de 

relações pessoais e epistolares. Contudo, como expôs Miceli, Portinari continuou a 

executar retratos como forma de sustento e entrosamento social, para àquelas 

personalidades que já faziam parte de seu círculo de convivência antes da viagem à 

Europa e para outras que passaram a encomendar seus serviços
458

.  

 De acordo com Miceli, nesse período pós-Europa nenhum dos retratos 

elaborados por Portinari evidenciava um investimento particularmente oneroso em 

termos de tempo ou de esforço em suas execuções
459

. Portinari realizou retratos de 

poetas e escritores, influentes no ambiente intelectual da época, tais como Manuel 

                                                           
457

 Idem. pp. 50-51. 

458
 Idem. p. 72. 

459
 Idem. p. 72. 



153 

Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado e Graciliano 

Ramos. Como expôs Sergio Miceli, escritores e artistas mantinham laços íntimos de 

amizade e envolvimento, sendo numerosos e relevantes, inclusive, os casos de parceria 

amorosa. Essa geração foi caracterizada pelo intenso intercâmbio de ideias, sonhos e 

projetos, o que refletia em um confronto de representações literárias e visuais. A relação 

que mantinham com a produção plástica pode ser entendida pela demanda que se criou 

em torno da produção de imagens e retratos, que eram homólogos às biografias ou 

livros de memórias, além de cumprir funções sociais de consagração e legitimação
460

. 

 Ainda em 1931, Portinari realizou o retrato do literato Manuel Bandeira, aliás, o 

pintor o retratou em diversas ocasiões ao longo do tempo, o que contribuiu para a 

construção da imagem pública e institucional de Bandeira. Mas foi no Salão de 1931 

que Portinari exibiu o primeiro retrato do poeta, que era um dos integrantes da comissão 

organizadora desse salão, juntamente com Portinari, a pintora Anita Malfatti, o escultor 

Celso Antônio e o arquiteto, e então diretor da Escola de Belas Artes, Lúcio Costa
461

.  

 Manuel Bandeira tinha 45 anos de idade e havia construído uma sólida reputação 

como poeta, sendo considerado por intelectuais mais jovens, como Mário de Andrade e 

Ribeiro Couto, dois dentre seus amigos mais próximos, como um escritor tarimbado, 

um veterano. Morava em Santa Teresa, tradicional bairro carioca, e a paisagem que se 

descortinava de sua casa serviu de pano de fundo para a composição elaborada por 

Portinari, na qual aparece a baía de Guanabara e o Pão de Açúcar à esquerda. De acordo 

com Miceli, o pintor procurou retocar os traços menos favoráveis do poeta, cancelando 

suas feições mais salientes, tirando os óculos, o vinco fundo entre as sobrancelhas, a 

boca dentuça, retendo apenas as olheiras profundas como “traço realista”, mas ajustadas 

no sentido de embelezar a fisionomia de Bandeira
462

. 
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Retrato de Manuel Bandeira, 1931. Óleo sobre tela. 73 x 60 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

Dessa forma, em vez de ser fiel à imagem física de Bandeira, Portinari pintou 

um retrato em homenagem à figura literária estimada e festejada nos círculos 

intelectuais da capital federal
463

.  

Outro intelectual retratado por Portinari foi o baiano Jorge Amado, que nos anos 

1930, transferiu-se para o Rio de Janeiro e, muito cedo, ainda com dezenove anos, 
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 Idem. p. 67. 
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publicou seu primeiro romance O país do Carnaval. Envolvido no meio intelectual e 

político, logo Amado passou a fazer parte da Juventude Comunista e foi moldando sua 

personalidade contestadora, como militante e escritor. Em 1934, Portinari realizou seu 

retrato, tendo como cenário de fundo uma plantação, montanhas e o céu, representou 

Amado como um jovem imberbe, com nariz e boca bem delineados, os olhos 

amendoados, sobrancelhas negras e cabelo crespo repartido à direita. Para Miceli, era o 

retrato de um jovem intelectual militante de esquerda que contemplava a paisagem 

agreste de seus personagens populares
464

. 
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 Idem. pp. 79-80. 
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Retrato de Jorge Amado, 1934. Óleo sobre tela. 46 x 38 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

 No ano seguinte, em 1935, Portinari retratou seu amigo Mário de Andrade em 

uma resposta visual às expectativas nutridas pelo poeta, cuja necessidade em relação à 

representação plástica era particularmente complexa e de difícil resolução por parte do 

artista. Mário de Andrade foi apresentado a Portinari no Salão de 1931 por Manuel 

Bandeira. De acordo com Miceli, o peso dessa intermediação feita por uma figura tão 

respeitada da geração modernista se estendeu ao relacionamento envolvendo o pintor e 
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os poetas paulistas, do qual ambos extraíam benefícios e obrigações significativas, 

conforme as circunstâncias de cada fase de suas vidas cruzadas
465

. 

 De acordo com Miceli, Mário de Andrade era um narcisista assumido e tinha 

verdadeira compulsão por retratos, qualquer que fosse o artista, o suporte ou o gênero 

dessas representações. Esse fascínio tinha a ver tanto com seus interesses de ordem 

propriamente intelectual como com suas veleidades de grandeza social e refinamento 

mundano. Mário era um intelectual cheio de conflitos, que remetiam à forma como a 

sociedade de seu tempo via sua condição social pouco abastada, sua sexualidade, sua 

cor, sua feiura e falta de atratividade física, talvez daí essa obsessão em ter sua figura 

representada em telas, uma representação idealizada por ele, desejada, que transmitisse 

uma imagem que ele mesmo projetava, valorizada pela sociedade de seu tempo, e que 

ele próprio tinha dificuldade em questionar. O poeta revelava aos amigos seu gosto em 

ver sua imagem reproduzida em telas e o pavor que sentia de se ver em fotografias
466

. É 

que os retratos executados por pintores criavam uma atmosfera de romance, de 

embelezamento, que satisfaziam à expectativa de Mário, que teve retratos executados 

por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lasar Segall e Portinari. 

 Portinari confeccionou o retrato do amigo poeta como prova de reconhecimento 

– Mário havia elegido o pintor de origens interioranas como o “artista brasileiro por 

excelência”, capaz de traduzir no espaço pictórico a temática brasileira. O literato 

sentia-se o “autor intelectual” do seu retrato, como se tivesse conduzido a mão de 

Portinari
467

 – “E foi nesse estado iluminado de amor que ele fez o meu retrato que... eu 

fiz ele fazer de mim: só bom [...] a parte do Anjo [...] o que eu gosto, que sou 

permanentemente e que chora, ainda e sempre vivo, mesmo quando a parte do Diabo 

domina e age detestada por mim”
468

.  

 Portinari havia representado Mário com corpo agigantado em relação à tela, 

transmitindo uma sensação de monumentalização da figura do poeta. Mulato de lábios 

grossos, queixo protuberante e cenho franzido, o azul é o tom predominante na imagem, 

está na cor da camisa, do céu e em alguns elementos da paisagem. Um Mário simpático 

e bem-apanhado, com semblante compreensivo e generoso – “[...] vendo atrás da minha 

feiura dura e minha cor que são bem de madeira, uma bondade, o sujeito bom que ele 
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exigia de mim por me querer bem” 
469

. O fundo tem o por do sol como linha cortante 

entre duas metades da composição, formada por minúsculos trabalhadores rurais 

pisando um chão rosa escuro, a casinha e o mastro com a bandeira à esquerda, além de 

balões rosas e azuis no céu – cenário digno de um “nativismo caipira”
470

. 

 

 
Retrato de Mário de Andrade, 1935. Óleo sobre tela. 73,5 x 60 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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 Segundo Miceli, Mário de Andrade parece contrair levemente os olhos por estar 

sem óculos, aliás, Portinari excluiu os óculos e a arcada dentária protuberante, que eram 

o eixo de inúmeras caricaturas do poeta. Com isso, suavizou a feição de Mário e o 

retratou de forma descontraída, vestindo camisa com colarinho aberto, como um homem 

másculo e corpulento semelhante às figuras de negros e mestiços que Portinari estava 

pintando à época
471

. 

 Em carta de 1935, de Portinari a Mário de Andrade, o pintor tratou com o poeta 

acerca de assuntos pessoais e profissionais, discutindo também sobre o trabalho na 

composição do retrato: 

 

Mário,  

Não escrevi antes porque tenho estado às voltas com o quadro futebol. 

Quando cheguei desencaixotei a quadralhada – achei que o futebol 

não estava certo e resolvi inutilizá-lo. Este de agora está bom, pelo 

menos estou achando. Tenho mostrado a fotografia do nosso retrato – 

tem agradado. [...] O Manuel gostou do nosso retrato. [...] Prefiro 

fazer um retrato a escrever uma carta – devia existir um troço pra 

passar na cabeça pras palavras saírem com mais facilidade. [...] A 

Maria manda lembranças para você. Um abraço do seu amigo 

Portinari.” 
472

 

 

 Na carta, Portinari se referiu à tela Futebol, nessa época, o pintor de Brodowski 

já estava executando trabalhos que muito remetiam a temática nacional. Quando voltou 

da Europa, desejoso de pintar o que acreditava ser a realidade brasileira – o povo, as 

mazelas, as festas – Portinari foi progressivamente definindo e buscando seu estilo. 

Esses traços de nacionalidade podem, como foi dito, ser percebidos na confecção de 

retratos destes amigos intelectuais, nos quais o pintor adotou como plano de fundo, 

elementos que fazem alusão ao que acreditava ser a brasilidade. Nos retratos de Manuel 

Bandeira, Jorge Amado e Mário de Andrade é possível perceber a referência à pátria 

nos motivos que compõem a pintura. 

 Em 1935, já bem relacionado e influente socialmente, Portinari foi convidado a 

lecionar Pintura Mural na recém-criada Universidade do Distrito Federal, pelo amigo 

Celso Kelly. A universidade reuniu em seu corpo docente importantes nomes da 

inteligência brasileira
473

. Portinari relatou em carta ao poeta Mário de Andrade, o gosto 
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em lecionar: “Esse negócio de dar aula apaixona, a gente fica inteiramente 

absorvido.”
474

  

 No ano seguinte, Portinari foi convidado a realizar um trabalho para a 

oficialidade – uma série de quatro painéis para o Monumento Rodoviário, na rodovia 

que liga o Rio de Janeiro a São Paulo
475

. Segundo Emília Vicente Lourenço, o pintor 

elegeu como temática o trabalhador em seu esforço no processo de construção e 

progresso da nação. A obra foi encomendada pela Comissão de Estradas de Rodagem 

Federais, que corresponde hoje ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER), e foi chamada de Construção de Rodovia 
476

. 

O monumento funcionava como parada de descanso para motoristas e foi 

desativado em 1978. Os painéis ficaram sujeitos à ação do tempo, quando, em 2000, 

dali foram retirados, restaurados e doados ao Museu de Belas Artes do Rio de 

Janeiro
477

. 

 

 

 

 

 
Construção de Rodovia, 1936. Óleo sobre tela. Cada painel possui 96 x 768 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

 A composição representa a construção da Via Dutra no trecho da Serra das 

Araras, por trabalhadores negros e mulatos, e transmite a sensação da cena sendo 
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observada por lentes de aproximação. Predominam tons de cinza, preto, ocre, terras, 

azuis e brancos. As enxadas, o rolo compressor e o trator fazem clara alusão à 

construção da nação em progresso. 

 Ainda em 1936, Portinari foi convidado para executar um dos maiores trabalhos 

de sua carreira, em especial no que tange às produções para a oficialidade – os murais 

do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde. Tal empreitada absorveu o artista 

por quase dez anos e o realizou plenamente enquanto artista, como ele próprio afirmou 

em carta ao intelectual Ribeiro Couto: 

 

Caro Ribeiro Couto, 

Estou para lhe escrever há nem sei quanto tempo, mas tenho estado 

tão atarefado que você não pode fazer ideia. Comecei há um ano e 

meio o maior trabalho de minha vida. Não sei se você sabe que estou 

pintando o novo Ministério da Educação. Os meus alunos e eu [?] as 8 

da manhã e voltamos as 6 da tarde todos os dias. [...] A pintura vai ser 

afresco. Os painéis são todos grandes as figuras dos 12 menores são 

maiores do que o natural e a dos dois restantes medem de 3 a 4 

metros. Todas reproduções você poderá avaliar. Estou muito contente 

pois o meu sonho era poder fazer um trabalho assim.
478

 

 

A pintura dos murais em afresco era novidade no Brasil, por isso, Portinari 

dedicou-se a pesquisas sobre o material e as técnicas do desenho. No verão em 

Brodowski, escreveu ao literato Carlos Drummond de Andrade, relatando suas 

experiências: “Estou fazendo afresco de verdade já sujei as paredes cá de casa. Desde 

que cheguei não perdi um dia.” 
479

 O trabalho com os murais do Ministério da Educação 

e Saúde estreitou os laços de amizade entre Portinari, Drummond e Gustavo Capanema. 

Em 1936, Portinari realizou o retrato de Drummond, então com 34 anos de 

idade, quando exercia a função de chefe de gabinete do ministro Capanema, período em 

que o pintor foi convidado pelo ministro para executar os murais do Ministério. De 

acordo com Sérgio Miceli, foi Drummond o porta-voz e a autoridade responsável pelo 

detalhamento dessa encomenda
480

. Segundo Miceli, o retratado veste terno com gravata, 

apresenta calvície discreta nas duas entradas e se posiciona a frente de um fundo verde 

degrade. As feições do rosto possuem ossatura proeminente e a imagem se escora nos 

contornos dessa – cabeça retangular e alongada, maçãs com reentrâncias pronunciadas, 
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olhos encovados e voltados para o espectador, lábios finos. A expressão de Drummond 

é grave e concentrada, em que um rosto escanhoado e sem óculos instila uma aura de 

mistério
481

. 

Alguns anos mais tarde, Portinari fez um retrato da filha de Drummond, Maria 

Julieta, o qual o poeta agradece em correspondência ao pintor: 

 

O retrato de Maria Julieta é uma coisa admirável como pintura. Ele 

mostra Você na plena posse de suas recusas técnicas e da sua 

capacidade de criar a obra de arte. É um trabalho realmente sério, pela 

concentração de valores puramente pictóricos, que Você realizou 

nele.
482

 

 

 Tal qual no retrato do pai, o pintor explora e capricha nas feições do rosto de 

Maria Julieta, salientando seus lábios finos e o queixo protuberante. A menina veste 

vestido rosa com mangas bufantes e gola redonda.  
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Retrato de Carlos Drummond de Andrade, 1936. Óleo sobre tela. 72 x 58 cm. 

Fonte: Projeto Portinari 
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Retrato de Maria Julieta Drummond de Andrade, 1939. 73,5 x 60,5 cm. 

 Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

 Percebe-se um Portinari em interação no ambiente cultural da época. O pintor 

estabeleceu relações com importantes nomes da arte e da intelectualidade do período. 

Além da confecção de retratos de altos nomes da sociedade e política, Portinari 

realizava muitos trabalhos para a burocracia estatal. Além do retrato de Drummond e 

sua filha Maria Julieta, Portinari fez o de Maria Capanema, esposa do ministro que 
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havia encomendado a obra para o novo edifício sede do Ministério da Educação e 

Saúde. As soluções adotadas na composição do retrato de Maria Capanema 

assemelham-se às do retrato de Carlos Drummond de Andrade.  

No retrato do poeta e chefe de gabinete, o terno foi inflado por conta de 

transições de luz que marcam o tecido, provocando um efeito inverso no rosto, no qual a 

incidência reforçada de luz ressalta a ossatura do crânio. Miceli sustenta que a série de 

retratos de mulheres e crianças pertencentes às famílias da elite política e econômica 

realizada na segunda metade da década de 1930 explora essa matriz compositiva 

inaugurada por Drummond – em vez de posicionar o retratado em algum ponto ou em 

relação à paisagem de fundo, a tela sugere um flash fulgurante, no qual figura e fundo 

são envolvidos pelo mesmo clarão de luz.  No retrato de Maria Capanema, a modelo foi 

posicionada de frente, de meio corpo, emoldurada pelo vestido preto, de trama densa, 

cujo decote geométrico garante a simetria e equilíbrio do penteado e feições do rosto
483

. 
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Retrato de Maria Capanema, 1938. Óleo sobre tela. 72 x 59 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

 Em 1937, Portinari confeccionou o retrato do escritor Graciliano Ramos, que 

acabava de sair da prisão, sendo um dos mais renomados intelectuais perseguidos pelo 

regime varguista. O romance Angústia, de Graciliano, havia sido contemplado com o 

prêmio Lima Barreto e, por isso, o número de maio da Revista Acadêmica seria 

integralmente dedicado à sua obra. A premiação do escritor era vista como uma atitude 
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de cunho marcadamente político, que prestigiava um dos intelectuais acuados pelo 

governo. Portinari foi convidado a executar o retrato do homenageado a ser impresso na 

folha de rosto da edição especial da revista
484

.  

 Segundo Miceli, Portinari estava ciente dessas circunstâncias e realizou um 

desenho a crayon e carvão da cabeça de Graciliano, que à época tinha 45 anos de idade, 

no qual ressaltou uma expressão dramática e amargurada de um semblante sofrido do 

romancista que experimentou a humilhação nos cárceres do Estado Novo. No retrato, 

Graciliano apresenta uma entrada profunda no lado esquerdo da testa larga, olhos 

cansados com olheiras inchadas, rugas de expressão por todo o rosto. A imagem de 

Graciliano fez tanto sucesso que suscitou uma disputa por sua posse entre a família e os 

responsáveis pela revista. Mesmo perseguido pelo regime, o romancista, premido por 

necessidades materiais, não recusou o posto de inspetor federal de ensino em 1939, 

assim como outros encargos e encomendas do âmbito do Ministério da Educação
485

. 
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Retrato de Graciliano Ramos, 1937. Crayon e carvão sobre papel. 32,5 x 27,5 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 Artistas e intelectuais nutriam com o regime ditatorial varguista uma posição de 

dubiedade, de contrariedade, marcada por momentos de adesão e de afastamento. 

Segundo Helena Bomeny, o Estado Novo (1937-1945) foi um período de indiscutível 

mecenato da política brasileira, já que o governo possuía um projeto de construção do 
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Estado Nacional sobre as sólidas bases da educação, da cultura e da ciência
486

. Bomeny 

ressalta que o mecenato do Estado nesse período foi comum no Brasil e em outros 

países da América Latina. Contudo, Bomeny salienta que nos Estados Unidos o 

mecenato era exercido por setores e atores da sociedade civil. Lá, historicamente, o 

Estado era malvisto nesse tipo de empreendimento. Já na América Latina, o mecenato 

encontrou no Estado seu “maior, mais confiável e legítimo fiador”. Bomeny afirma que 

na América Latina existia a desconfiança no setor privado, uma provável herança dos 

tempos de mandonismo e coronelismo
487

. 

 Ao agir como mecenas, o governo que pretendia criar um Estado moderno 

acolheu os mais diferentes tipos de intelectuais. A participação dos intelectuais na 

burocracia foi tão intensa, que política e cultura estavam imbricadas
488

. Contudo, a 

relação da “intelligentsia” com o Estado foi marcada pelo dilema da participação em um 

governo autoritário. Sergio Miceli sustenta que os intelectuais se apoiavam em “álibis 

nacionalistas” para justificar seu envolvimento no Estado Novo
489

. Bomeny, por sua 

vez, afirma que existia um constrangimento por parte dos intelectuais em virtude da 

participação na gestão despótica Varguista. A relação dos intelectuais com o Estado 

Novo oscilava entre momentos de “adesão e afastamento” e de “enaltecimento e crítica” 

do regime
490

. 

 Curioso, era que os intelectuais do Ministério Capanema sentiam menos 

desconforto em participar do governo. Tanto Miceli quanto Bomeny salientaram esta 

questão. Para Miceli, a gestão Capanema era uma espécie de “território livre e infenso” 

às ideologias do regime
491

. Capanema se colocava acima de disputas ideológicas e seu 

território caracterizava-se pela ousadia e variedade de ideias
492

. O Ministério da 

Educação e Saúde concentrou um grande número de intelectuais, convidados a 

auxiliarem na elaboração de políticas nas mais distintas áreas da vida social, 

colaborando na construção de um “Estado do bem-estar”. Contudo, mesmo em um 
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ambiente com ideias mais arejadas, os intelectuais demonstravam fidelidade parcial em 

relação à política
493

. 

 De acordo com Bomeny, os intelectuais minimizavam o constrangimento de 

participar de um governo autoritário usando a arte como justificativa: 

 
A defesa da arte minimiza o constrangimento dos vínculos de seus 

criadores com programas, projetos, ideologias e políticas criticáveis. É 

a arte, em sua transcendência e imortalidade, e não os seus criadores, 

como mortais, que está sendo absolvida. É como se, absolvendo-a, 

absolvêssemos todos os que se mantêm seus amantes a despeito das 

traições ou das infidelidades, como quis Julien Benda, de seus 

criadores
494

. 

 

É como se a arte ultrapassasse a política em sua transcendência, em sua 

insuperável capacidade de emocionar e em sua insubmissão às conjunturas. A obra de 

arte não é feita para ser superada, como bem colocou Max Weber, ao distinguir “arte” e 

“ciência”; distinção que, nesse caso, pode ser entendida como entre a “arte” e a 

“política” 
495

. A política transforma-se, é superada. A arte permanece. Desse modo, em 

nome da arte, destinada à construção do Estado Nacional, os intelectuais 

confeccionavam trabalhos para a burocracia, o que, mesmo com a melhor das 

justificativas, não deixava de causar-lhes incômodo.  

Essas tensões podem ser percebidas no trabalho de Portinari para o Estado. 

Ciente da perseguição do governo a Graciliano Ramos, o pintor executou seu retrato 

como um intelectual virtuoso, que triunfou no cárcere e conseguiu notoriedade ao sair 

da prisão. Em paralelo à confecção da imagem sofrida e amargurada de um Graciliano, 

Portinari executava trabalhos para a burocracia estatal, trabalhava em torno das 

encomendas dos painéis do Ministério da Educação e Saúde, entre outras funções. Além 

disso, nesse mesmo período, realizou o retrato do presidente Getúlio Vargas, logo após 

a instauração da ditadura estado-novista. 

O retrato de Vargas feito por Portinari foi inaugurado em 1938 e teria sido 

executado a partir de uma fotografia. Foi encomendado pelo então presidente do Banco 

do Brasil, Dr. Marques dos Reis, para ficar exposto em seu gabinete – em lugar da 

fotografia oficial emoldurada, seria uma tela a óleo assinada por um retratista de grande 

prestígio nos círculos dirigentes do regime. Como salientou Miceli, a imagem foi 
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construída em uma chave “apologética e celebrativa”, não destoando do que foi 

usualmente adotado pelos demais artistas que também retrataram o líder político. 

Vargas foi representado com uma figura engrandecida, o que dava a impressão de 

possuir uma estatura muito maior do que a real. Trajava uma roupa de gala com a faixa 

presidencial e a composição lhe conferiu um brilho intenso em diversas áreas do 

rosto
496

. 
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Retrato de Getúlio Vargas, 1938. Óleo sobre tela. 77 x 61 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 Portinari retratou o presidente de forma imponente e prestigiosa, refletindo seu 

respeito pela figura de Vargas. Diante dos outros retratos, percebe-se no de Vargas certa 

falta de liberdade de execução por parte do artista. A figura do presidente foi retratada 

de forma mais realista que as demais, nas quais o pintor buscava imprimir um traço 

particular de sua arte. 
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Portinari, já entrosado socialmente, participou da burocracia estatal 

confeccionando muitas obras, dentre as quais, destacam-se os afrescos do Ministério da 

Educação e Saúde. O próximo e último item desse trabalho pretende discutir acerca da 

construção do edifício sede desse Ministério, que contou com intensa participação de 

artistas e intelectuais. Além disso, busca entender por meio das correspondências e 

pinturas, como foi a escolha da temática dos afrescos e como Portinari desenvolveu as 

composições. 

 

3.2 – A construção do Ministério da Educação e Saúde e os afrescos de Portinari 

 

 Os afrescos do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde são 

considerados uma das obras de maior magnitude da carreira de Candido Portinari. Após 

muitas pesquisas de técnicas e materiais, o pintor finalmente teria chegado ao afresco, 

que o consagraria como artista. Por meio da leitura das correspondências trocadas entre 

Portinari e algumas personalidades envolvidas na obra do MES é possível perceber 

como os murais foram pensados e desenvolvidos, assim como fica claramente 

perceptível a satisfação do artista em realizar essa empreitada. 

 A encomenda dos afrescos a Portinari teria partido do ministro Gustavo 

Capanema, que exerceu um papel revolucionário ao promover e subsidiar a cultura, a 

arquitetura e as artes plásticas no Brasil. Em sua gestão à frente do MES reuniu grandes 

nomes da arte e da inteligência, tanto que seu ministério ficou conhecido como o 

Ministério dos Intelectuais. A construção de sua sede envolveu arquitetos, artistas, 

escultores e paisagistas simpatizantes das tendências trazidas pelo movimento 

modernista.  

 Em sua juventude, bem antes de ser nomeado ministro, Gustavo Capanema fez 

parte do grupo modernista mineiro, junto com Carlos Drummond de Andrade, Pedro 

Nava e João Alphonsus Guimarães. Estes jovens se reuniam em cafés na Rua da Bahia, 

em Belo Horizonte, onde discutiam contra a atmosfera conservadora e academicista da 

cidade na década de 1920
497

. Cabe ressaltar, no entanto, que este não foi o único grupo 

modernista em Minas Gerais, mas foi o mais expressivo
498

. 
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 De acordo com Fernando Correia Dias, o grupo modernista mineiro passou a 

sofrer influência do grupo paulista após a visita deste a Belo Horizonte, em 1924.  Os 

paulistas inspiravam os mineiros a seguir suas normas e valores, mas com certas 

resistências, o que garantia a peculiaridade do grupo modernista de BH. Logo, o grupo 

mineiro atingiu notoriedade e reconhecimento no restante do país
499

.  

Apesar da confiança depositada nos modernistas de Minas, o grupo se dispersou 

rapidamente, em virtude das necessidades profissionais, que levaram os rapazes a se 

espalharem por diferentes cidades. Em 1929, o grupo estava desfeito
500

. 

 Segundo Helena Bomeny, o grupo modernista mineiro foi intimamente ligado à 

cultura e à literatura e isto fez com que suas ideias ultrapassassem as fronteiras de 

Minas e se propagassem Brasil afora. No pós-1930, época do primeiro governo Vargas, 

os mineiros foram para o Rio de Janeiro, então capital federal, difundir suas ideologias e 

engrossar os quadros da burocracia estatal, exercendo um papel fundamental no 

desenvolvimento cultural da nação
501

. O intelectual mineiro Gustavo Capanema foi 

nomeado Ministro da Educação e Saúde em 1934, cargo que ocupou até o fim do 

Estado Novo, em 1945. 

 O governo Vargas tomou a responsabilidade de gerir áreas que antes não eram 

do domínio político, para tanto, criou novos ministérios, tais como o Ministério da 

Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho. Para Lauro Cavalcanti, a criação desses 

dois ministérios estava ligada à preocupação estatal de construir o “novo homem 

brasileiro”. O trabalho era considerado a forma de integrar o homem à sociedade, 

transformando-o em cidadão. A preocupação do governo com a vida particular do 

trabalhador, como a sua alimentação, habitação e saúde, aproximava a atuação dos dois 

ministérios
502

. Em carta ao Presidente Vargas, datada de 14 de junho de 1937, o 

ministro Capanema escreveu: “O Ministério da Educação e Saúde se destina a preparar, 
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a compor, a afeiçoar o homem do Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério do 

Homem.”
503

  

 Segundo Ângela de Castro Gomes, nos primeiros anos de sua gestão à frente do 

ministério, Capanema dedicou-se a prepará-lo administrativamente para essa missão. 

Foi daí que surgiu a ideia de construir um edifício sede que abrigasse a sua 

burocracia
504

. Para a construção dessa sede promoveu-se um concurso no qual 

competiram arquitetos das mais variadas correntes artísticas: neoclássicos, ecléticos, 

modernos, entre outras. Esses profissionais deveriam desenvolver o projeto de um 

edifício adequado para receber as instalações do Ministério da Educação e Saúde. O 

ganhador do concurso receberia uma quantia financeira e teria sua planta materializada 

em um prédio oficial. 

 Lauro Cavalcanti salientou que na disputa do espaço arquiteturável dos anos 

1930 e 40, significava muito para uma corrente arquitetônica ver seu estilo concretizado 

em uma edificação pública
505

. De acordo com Cavalcanti, o eixo de reconhecimento 

desses profissionais havia sido alterado, passando da academia para a atuação estatal, 

seja na construção civil ou no setor patrimonial
506

. Conquistar a execução de uma planta 

em um espaço destinado ao poder público implicava em prestígio porque no Brasil as 

elites somente aceitavam novos estilos após o aval do governo
507

.  

 Nesse contexto, projetos elaborados por grupos arquitetônicos diversos 

participaram do concurso, sendo submetidos ao júri composto pelos engenheiros 

Eduardo Sousa Aguiar e Natal Palladini, e os arquitetos Salvador Duque Estrada 

Batalha e Adolpho Morales de los Rios Filho, todos defensores da arquitetura 

acadêmica, além do ministro Gustavo Capanema. Os jurados eliminaram logo na 

primeira etapa projetos modernos apresentados por Lucio Costa, Jorge Machado 

Moreira, Carlos Leão e Affonso Eduardo Reidy, que à época criticaram na imprensa a 

condução e o resultado do concurso
508

. 
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 O projeto vencedor foi de Archimedes Memória, arquiteto formado pela Escola 

Nacional de Belas Artes. Marcado pela simetria, composição em planos escalonados, 

contraste entre linhas horizontais e verticais e a utilização de elementos decorativos 

inspirados nos motivos geométricos da cerâmica indígena da Ilha de Marajó, o projeto 

de Memória era de estilo acadêmico
509

. 

 Yves Bruand sustenta que o ministro Capanema presidiu o júri do concurso sem 

direito a voto. Insatisfeito com o resultado, o ministro que pretendia se afirmar perante 

as gerações futuras com um edifício marcante, havia compreendido que estilos 

históricos já faziam parte do passado, queria uma obra monumental, coerente com a 

arquitetura que pensava ser representativa do século XX. Capanema, então, pagou a 

premiação a Archimedes Memória e solicitou uma autorização ao presidente Getúlio 

Vargas para contratar Lucio Costa para desenvolver outro projeto
510

.  

Para Bruand, Capanema cometeu um ato arbitrário, encoberto por minúcias de 

ordem jurídica, mas não dispunha de outro recurso para tomar a decisão que lhe parecia 

acertada e fecunda. A escolha de Lúcio Costa era lógica e fundamentada, visto que ele 

era a figura de maior destaque dentre os adeptos da arquitetura moderna
511

. 

Segundo Helena Bomeny, Capanema “inspirado por uma mistura de visão, 

audácia e bom senso que o caracterizava” tomou uma decisão, que apesar de inusitada, 

foi a que contribuiu para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil
512

. 

Bomeny usou as palavras de Pedro Nava para expressar a importância da atitude de 

Capanema: 

 

As consequências do que ele fez são incalculáveis. Siga você o meu 

raciocínio. Sem o prédio do Ministério da Educação (recebido na 

ocasião como obra de um mentecapto) não teríamos a projeção que 

tiveram na época Lúcio Costa, Niemeyer, Carlos Leão e Candido 

Portinari. Foram entendidos por Capanema e seus auxiliares próximos 

(Drummond, Rodrigo, Mário de Andrade e outros). Sem essa 

compreensão não teríamos tido a Pampulha, concepção paisagística e 

arquitetônica prestigiada pelo imenso Kubitschek. Sem a Pampulha 

não teríamos tido Brasília (...) que desviou nosso curso histórico (...). 
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A raiz de tudo isto, a semente geradora, o adubo nutridor estão na 

inteligência de Capanema e de seus auxiliares de gabinete
513

. 

  

  Para Simon Schwartzman, não é possível falar de educação e cultura no Brasil 

sem fazer referência a Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde de Getúlio 

Vargas entre 1934 e 1945. O edifício do Ministério da Educação, atual Palácio 

Capanema, no Rio de Janeiro, construído em sua gestão, simboliza ainda hoje a imagem 

que ficou para muitos de um ministro esclarecido, avançado para a sua época, defensor 

da cultura, das artes e promotor da educação
514

. 

 De acordo com Schwartzman, o arrojo dos murais e das linhas arquitetônicas 

empregadas na construção do Ministério da Educação, analisados no contexto 

intelectual daqueles anos, certamente, criou uma atmosfera de progresso e coragem 

intelectual ao redor de Capanema e sua equipe, que se propagou para as outras 

empreitadas por eles desenvolvidas
515

. 

Lúcio Costa, após ser convidado pelo ministro Capanema, resolveu chamar para 

a obra do novo Ministério Jorge Machado Moreira, Carlos Leão e Affonso Eduardo 

Reidy, os outros arquitetos modernos desclassificados no concurso. De acordo com 

Bruand, foi uma atitude prudente, orientada por um senso de justiça ou por certa 

insegurança. Ao transferir a responsabilidade da obra para uma equipe, Costa colocava a 

arquitetura moderna em evidência, mas do que a um arquiteto. Além disso, o trabalho 

em equipe poderia render um projeto mais significativo e amenizaria a impressão de 

arbitrariedade que causava sua escolha
516

.  

Ao grupo formado pelos quatro jovens arquitetos modernos, somou-se Ernani 

Vasconcelos e Oscar Niemeyer, perfazendo seis membros. Além disso, o grupo contou 

com a colaboração do arquiteto e urbanista franco-suíço Le Corbusier para a execução 

do novo projeto.  

Segundo Lauro Cavalcanti, Le Corbusier teria vindo ao Brasil interessado em 

participar da construção do edifício público e foi uma espécie de mentor da equipe. Ao 
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contrário da Europa, onde nasceu a arquitetura moderna, no Brasil, ela se estabeleceu 

graças às encomendas estatais
517

.  

De acordo com Lucio Costa, esse prestígio que envolvia a construção de prédios 

oficiais atraía a vinda de arquitetos europeus, que, como Corbusier, buscavam 

reconhecimento para si e para o estilo que defendiam
518

. 

Segundo Yves Bruand, o grupo de jovens arquitetos modernos de imediato se 

lançou na tentativa de traçar outro projeto, mas logo cogitaram a possibilidade de 

consultar Le Corbusier em pessoa, para tanto, trataram de convencer o ministro da 

necessidade de trazer o mestre franco-suíço.  Capanema, a princípio se recusou, mas 

logo percebeu que era a forma de alcançar seu objetivo: a realização de uma obra 

monumental que marcasse a história da arquitetura brasileira. O grupo de arquitetos 

estava ciente da fragilidade e falta de pujança da arquitetura funcionalista no Brasil, por 

isso estavam convencidos que Le Corbusier seria capaz de lhes arrancar da rotina a que 

estavam submetidos. Dessa forma, Corbusier foi convidado a vir ao Brasil participar do 

projeto como arquiteto consultor, o que aceitou com facilidade, atraído pela 

oportunidade de trabalho a um nível oficial
519

. 

De acordo com Bruand, Le Corbusier propôs que a planta consistisse em um 

monobloco com a construção do edifício sobre pilotis, o que deixaria o solo livre para 

ser utilizado como área verde. Além disso, o monobloco possibilitava uma melhor 

orientação, significativamente facilitada pela redução do edifício a duas fachadas 

principais. Essa opção, lógica e racional, foi logo aceita pelos arquitetos brasileiros. 

Contudo, Le Corbusier estava insatisfeito com o terreno destinado à construção do 

ministério, alegando não ser adequado para abrigar a edificação longitudinal por ele 

imaginada. Procurou um novo terreno, de propriedade da prefeitura, localizado à beira-

mar. O grupo de arquitetos modernos e o ministro acataram a proposta de Le Corbusier 

e Capanema logo foi negociar com a prefeitura. Contudo, como expôs Bruand, esse 

terreno possuía problemas difíceis de serem superados, que Le Corbusier, em sua 

ingenuidade não havia percebido
520

. 

Capanema então solicitou que se refizesse o projeto para o terreno original. Yves 

Bruand sustenta que Le Corbusier havia optado pela máxima horizontalidade e maior 
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recuo do edifício, contentando-se em ganhar com a limitação da altura, a área perdida 

com a redução da largura do prédio. Mas, dessa maneira, sacrificava a melhor 

orientação e a vista da baía, premissas que invocara ao sugerir a troca do local. Bruand 

afirma que Lúcio Costa e sua equipe não admitiram esse sacrifício e retomaram o 

problema encontrando uma solução
521

. 

 

 
Primeiro anteprojeto de Le Corbusier para o MES, 1936. 

Fonte: Arquitetura Contemporânea no Brasil. Yves Bruand, 1981. 

 

Segundo Bruand, Lucio Costa e sua equipe partiram do esboço elaborado, 

buscando aplicar os princípios empregados por Le Corbusier, mas adaptando-os ao 

terreno original. Sendo assim, optaram por uma construção implantada no centro do 

terreno, em uma posição isolada, tão próxima quanto possível da pretendida por Le 

Corbusier. Dispuseram a obra no sentido da largura do terreno, e, assim, recuperaram a 

melhor orientação e a vista para baía, mas, essa solução implicava no desenvolvimento 

vertical do edifício
522

.  
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Segundo anteprojeto do MES, elaborado pela equipe de arquitetos brasileiros, 1936. 

Fonte: Arquitetura Contemporânea no Brasil. Yves Bruand, 1981. 

 

 

Para Yves Bruand, as soluções empregadas pela equipe brasileira no projeto 

original de Le Corbusier, transformaram-no em um projeto inteiramente novo, embora 

baseado nos princípios ditados pelo arquiteto franco-suíço. Sendo assim, a contribuição 

de Le Corbusier foi inegável e plenamente reconhecida pelos jovens brasileiros que se 

sentiram honrados em trabalhar sob a direção do mestre que tanto admiravam. 

Entretanto, Bruand sustenta que não se deve cair no extremo oposto e atribuir a Le 

Corbusier o mérito do sucesso do edifício do Ministério da Educação e Saúde. O projeto 

definitivo foi obra da equipe brasileira, que lhe deu soluções e encantos particulares. 

Portanto, Bruand defende que o MES foi fruto de uma colaboração que expandiu os 

horizontes da arquitetura moderna brasileira e revelou o talento de jovens arquitetos
523

. 

De acordo com Lauro Cavalcanti, a arquitetura moderna é caracterizada por uma 

construção mais sólida e limpa, prática e imponente. O estilo pregava “a eliminação de 

ornatos, a estrutura aparente, a planta ‘livre’, a ideia de protótipo e a possibilidade de 

reprodução industrial”
524

.Todavia, para o edifício sede do Ministério da Educação e 
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Saúde, a equipe comandada por Lúcio Costa contornou alguns desses princípios de 

simplicidade e economia. Com a justificativa de tornar o prédio digno de comportar um 

ministério de tamanha importância, foram usados materiais luxuosos e obras de arte 

foram expostas em pontos estratégicos, mas, respeitou-se o estilo moderno no emprego 

das linhas puras
525

.  

Lucio Costa buscou justificar a escolha dos materiais a obra, em detrimento das 

soluções arquitetônicas práticas que o estilo moderno defendia: “a boa qualidade do 

material de acabamento, além de satisfazer às conveniências de uma aparência digna, 

resulta, afinal, com o tempo, em economia, porquanto sendo ele melhor, maior será sua 

duração.”
526

 

 O edifício sede do Ministério da Educação e Saúde obteve grande repercussão 

no exterior, primeiramente nos Estados Unidos e depois na Europa. Bruand afirma que 

o prédio do MES foi admirado universalmente e publicado como referência em grandes 

revistas de arquitetura. Sendo assim, tornou-se um símbolo nacional habilmente 

explorado pelo governo brasileiro na propaganda externa e interna. Para Bruand, o 

sucesso dessa empreitada não se deve somente ao talento dos arquitetos envolvidos, 

como também à audácia do ministro. Capanema resistiu às pressões e a todas as 

campanhas contra o grande empreendimento de sua vida
527

. 

Segundo Bruand, Le Corbusier estava acostumado a trabalhar sozinho, artista 

completo que era. Em contrapartida, o grupo de brasileiros e o ministro Capanema 

contaram com o apoio de uma gama de artistas que desenvolveram trabalhos exclusivos 

para o Ministério da Educação e Saúde. Bruand afirma que o resultado dessa parceria 

foi um conjunto de grande riqueza plástica, que realçou e complementou 

magnificamente a arquitetura, mas, ao mesmo tempo, a ela subordinado. Dentre estes 

artistas, Bruand destaca o arquiteto-paisagista Roberto Burle Marx, os escultores Celso 

Antonio, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz e o pintor Candido Portinari
528

.  

Enquanto foi ministro, Gustavo Capanema reuniu grandes nomes da arte e da 

intelectualidade em seu ministério, a começar pelo seu chefe de gabinete, o poeta Carlos 

Drummond de Andrade. De acordo com Ângela de Castro Gomes, os artistas e 

intelectuais se sentiam mais confortáveis em realizar trabalhos para o Ministério da 
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Educação e Saúde, como se a política realizada pelo ministro Capanema se 

diferenciasse do estado ditatorial varguista. O Estado era identificado com a opressão 

física e simbólica de um regime autoritário, enquanto o território de Capanema parecia 

ser livre a arejado por sua variedade e ousadia de ideias
529

.    

Maria Helena Capelato defende que o ministro Capanema notabilizou-se pela 

sua capacidade de conciliação, visto que abrigou a sua volta intelectuais e artistas das 

mais diferentes ideologias
530

.  

 Helena Bomeny afirma que nesse período de mecenato estatal, o governo contou 

com a colaboração de artistas e intelectuais das mais diversas atuações e extrações 

sociais. Não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, as décadas de 1920 

a 1940 foram marcadas pela atuação do Estado como patrocinador de expressões 

artísticas e culturais
531

. O governo precisava da colaboração de artistas e intelectuais, 

pois abrangeu sua esfera de atuação até a cultura, a saúde e a educação. Além disso, no 

Brasil, existia a necessidade de definição do “caráter brasileiro”. Nesse ínterim, a 

geração modernista se encaixava bem na tarefa, visto que reinstauraram a brasilidade 

com feições militantes e estavam dispostos a preencher cargos públicos
532

. 

 Candido Portinari foi um dos artistas que se destacou ao realizar obras de grande 

magnitude para o Estado, como suas pinturas em afresco. O pintor atuou mais próximo 

ao Ministério de Capanema, para o qual, como já foi citado, desenvolveu alguns 

trabalhos, com destaque para os afrescos que remetem aos ciclos econômicos 

brasileiros. Portinari nutriu uma posição de dubiedade em relação ao governo varguista, 

visto que aceitava a condição de trabalhar para a oficialidade, mas defendia uma política 

de esquerda, com claras simpatias ao Partido Comunista, ao qual se filiou em 1945. 

 Em entrevista ao Projeto Portinari, o arquiteto Oscar Niemeyer afirmou que o 

homem que tem o poder e quer criar coisas novas, chama os artistas em quem tem 

confiança. Segundo Niemeyer, Portinari trabalhou para o Estado porque era competente, 

desse modo, foi convidado e realizou suas obras, mesmo sendo comunista. O governo 
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não estava interessado no ponto de vista dele, mas em sua pintura. Niemeyer sustentou 

que enquanto Portinari trabalhou nas obras para o Ministério da Educação, ainda não 

havia se filiado ao Partido Comunista, mas já tinha tendências e simpatias nesse 

sentindo. O arquiteto disse ter conhecido Portinari na empreitada do Ministério, criando 

uma parceria que os levaria posteriormente a realizar outros trabalhos conjuntos: a 

Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte e o Colégio Tiradentes, em Cataguases
533

.  

 Dessa forma, Niemeyer deixou claro que ao Estado interessava mais a qualidade 

dos trabalhos e a competência dos artistas e intelectuais que participavam de sua 

burocracia do que as convicções pessoais deles. O governo atuava no sentido de deixar 

como legado um patrimônio artístico, cultural e arquitetônico de grande magnitude, que 

marcasse época, como de fato aconteceu, especialmente no caso do edifício sede do 

Ministério da Educação e Saúde. 

Lucio Costa, também entrevistado pelo Projeto Portinari, salientou a sagacidade 

e a inteligência do ministro Capanema, o qual ele afirmou que interferia em todas as 

questões, querendo imprimir seu gosto pessoal e sempre pensando em deixar a política e 

a ação cultural do seu ministério para a posteridade. Segundo Lucio Costa, era 

Capanema quem mobilizava tudo, partindo dele, inclusive, o convite feito a Portinari 

para a execução das obras no MES. Portinari nessa época já havia alcançado prestígio 

como pintor da corrente modernista, que então prevalecia, o que levou Capanema a 

escolher o artista para a realização do trabalho
534

. 

Portanto, Portinari já se destacava enquanto pintor moderno no cenário artístico 

brasileiro, o que levou Capanema a convidá-lo, em 1936, para realizar diversos 

trabalhos no Ministério, tais como os azulejos da portada e os murais em afresco. A 

pintura em afresco era pioneira no Brasil, o que levou o artista a pesquisar 

profundamente seus materiais e técnicas. Como foi expresso anteriormente, o afresco 

foi uma evolução estilística pessoal do pintor, que teria chegado a essa técnica quando 

seus quadros pareciam extravasar os limites da tela
535

. 
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Portinari parecia ter alcançado a realização pessoal quando começou a pintar em 

afresco, demonstrando claramente sua felicidade aos amigos nas correspondências, 

como a que escreveu a Josias Leão:  

 

Leão,  

Estou batendo no afresco. Encontrei cal queimada de 1 ano e tal. Já fiz 4 

trabalhos 3 pequenos e um de 2x2 este é a Fuga pro Egito do Fra Angelico 

aproveitei  este quadro para não perder tempo. Estou entusiasmado. Nunca 

pensei que desse tanto resultado
536

.  

  

 O pintor foi para Brodowski com a finalidade de descansar e experimentar a 

técnica em afresco nas paredes de casa. Mostrava-se tão satisfeito com os resultados 

obtidos que enviava fotografias aos amigos para que estes lhes dessem opiniões sobre a 

qualidade da pintura. O intelectual Rodrigo Mello Franco de Andrade respondeu-lhe em 

carta após receber uma dessas fotos: 

 

Muito obrigado pela fotografia que v. teve a bondade de me mandar. Com 

uma vista meio apagada do seu afresco. Fiquei profundamente interessado 

em ver seu trabalho com mais nitidez: não haverá um meio de fotografa-lo 

em detalhes? A casa de seu pai se [? - ilegível] uma autêntica preciosidade. 

Diga a ele que, se não zelar muito bem pela conservação das paredes, eu me 

sentirei obrigado a multá-lo pelo atentado contra o patrimônio nacional
537

.  

  

 Rodrigo Mello Franco era diretor do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, fundado em 1937, por isso fez a brincadeira sobre a conservação 

das paredes da casa. Outro amigo que escreveu a Portinari elogiando o trabalho do 

pintor com os afrescos foi Murilo Mendes: 

 

Fiquei satisfeito com as notícias sobre tuas últimas experiências de pintura. 

Não resta dúvida que poderás conseguir grandes coisas, pois tens a exata 

compreensão da pintura e da missão do pintor. Abres um grande caminho aos 

artistas futuros do Brasil, com esta notável tentativa de realizar o afresco nos 

trópicos. Invejo a resistência que opões à invasão do calor, que nos 

impossibilita para qualquer trabalho intelectual
538

.   

 Murilo Mendes salientou as dificuldades trazidas pelo calor dos trópicos na 

realização de uma pintura com grandes proporções, tal como o afresco. Mendes felicitou 

o amigo Portinari pela iniciativa. Por meio dessas correspondências, percebe-se a 

alegria do artista com a nova modalidade de pintura que estava experimentando, tanto 
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que fez questão de escrever aos amigos, de lhes enviar fotografias dos trabalhos e 

recebeu respostas encorajadoras por parte deles. Nas cartas remetidas ao pintor, os 

amigos pareciam ter consciência do valor que a pintura em afresco poderia trazer a obra 

do artista, que se encontrou e se consagrou ao realizar esta técnica. 

 Portinari executou obras valorosas no edifício do Ministério da Educação, mas 

esse trabalho pretende se concentrar na análise dos afrescos que remetiam à temática 

dos ciclos econômicos. Esses afrescos obtiveram grande destaque, nacional e 

internacional, contribuindo para abrir muitas portas para o pintor. O tema teria sido 

idealizado por Capanema a partir de uma aula de História que foi ministrada no Uruguai 

pelo intelectual Afonso Arinos
539

. 

 Arinos teria pensado em contar a História do Brasil a partir de um viés 

econômico, para tanto, sugeriu como ciclos predominantes o Pau-Brasil, o Açúcar, o 

Gado, a Mineração, o Café e a Indústria. Além disso, propôs como culturas ancilares o 

Cacau, a Borracha, o Mate, entre outros. De acordo com Arinos, sua proposta 

interpretativa teria agradado Capanema que lhe pediu, no momento da construção do 

Ministério da Educação e Saúde, para fornecer a Portinari recomendações para a 

confecção dos painéis evocativos dos ciclos referidos
540

.  

 Logo quando Portinari iniciou os trabalhos no Ministério, o valor dos seus 

afrescos foi notado no exterior. Archibald Macleish, diretor da Biblioteca do Congresso 

em Washington, convidou o pintor a realizar pintura mural nos Estados Unidos. 

Macleish queria que Portinari fizesse os murais da ala da Fundação Hispânica, com 

motivos comuns à América Latina.
541

.  

 Para realização desses murais, Portinari suspendeu a realização dos afrescos do 

Ministério da Educação e Saúde. Capanema permitiu a viagem do pintor aos Estados 

Unidos porque acreditava que dessa forma estaria promovendo o artista e a arte 

brasileira no exterior. Em carta, Portinari comunicou formalmente ao Ministro 

Capanema sobre a viagem e prometeu retornar para concluir os trabalhos no MES: 

 

Necessitando de viajar para os Estados Unidos, onde realizarei pinturas 

murais para a Library of Congress, de Washington, comunico a V. Exc. que, 

logo regresse ao Brasil, e de acordo com suas recomendações, concluirei as 
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pinturas afresco, nas paredes do salão de audiências e do salão de 

conferências do Ministério da Educação pelo preço já ajustado
542

.  

 

 Capanema prontamente respondeu a carta, concordando com a ida do pintor, 

mas ressaltando que aguardava seu retorno para a conclusão dos trabalhos no 

Ministério: 

 

De posse de sua carta de 30 de julho p. findo, em que me comunica sua 

próxima viagem aos Estados Unidos, finda a qual concluirá os trabalhos de 

pintura afresco, já combinados no Edifício do Ministério da Educação, fico 

ciente da comunicação
543

. 

 

 Sendo assim, Portinari, com o aval do governo brasileiro, viajou aos Estados 

Unidos para a realização dos murais da Biblioteca do Congresso. O artista escolheu a 

pintura a têmpera para a composição das seguintes temáticas: Descobrimento, 

Desbravamento da Mata, Catequese e Descoberta do Ouro
544

. Archibald Macleish 

escreveu carta em português a Getúlio Vargas, agradecendo o governo brasileiro por ter 

permitido a ida do pintor aos Estados Unidos: 

  

Em nome da Biblioteca do Congresso portanto desejo agradecer a Vossa 

Excelência pela gentilíssima atenção que prestou ao nosso convite feito ao 

senhor Portinari para que considerasse a preparação dessas decorações e a 

esplêndida ação de Vossa Excelência em mandar o distintíssimo pintor a 

Washington com o motivo de executar os desenhos preliminares. Tenho a 

certeza que a realização desse importante projeto nas paredes de nossa 

Fundação Hispânica, que rapidamente se torna um centro preeminente neste 

país de estudos da cultura da América Latina, terá as mais largas e benéficas 

consequências na atual obra de rapprochement cultural entre os povos das 

duas grandes repúblicas, os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da 

América do Norte. Do profundo interesse que Vossa Excelência sempre tem 

manifestado por essa obra de ligação cultural representa a missão do senhor 

Candido Portinari nova e eloquente prova
545

. 

 

 Portinari escreveu ao amigo Mário de Andrade para informar que os desenhos 

haviam sido aprovados e que ele finalmente começaria a pintar: 

 

As paredes são maravilhosas e tive toda liberdade para fazer os croquis e 

estes já foram aprovados pelo Macleish e pelo arquiteto do Capitólio. Os 

motivos são comuns a todos os países da América: Descoberta Pioneiros 
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Catequese Ouro. Breve mandarei fotografias. Vou executar a têmpera a ovo 

sobre o muro. Estou muito entusiasmado com esse trabalho
546

.  

 

 Enquanto estava nos Estados Unidos, Portinari interrompeu os trabalhos no 

Ministério da Educação, dessa forma, negociava sua permanência lá com Capanema por 

meio de correspondências, nas quais visava esclarecer seu trabalho e se comprometer a 

logo voltar para finalizar o que deixou em suspenso. Em carta a Capanema, Portinari 

escreveu: 

 

Como o Sr. tem me apoiado em todo os sentidos para a realização de meu 

trabalho de artista penso que não fará objeção para que eu permaneça aqui 

ainda 4 ou 5 meses. Creio também que os afrescos do Ministério lucrarão 

com isso
547

. 

 

 O ministro concordou com a estadia do pintor nos Estados Unidos pelo tempo 

que se fizesse necessário: 

 

Meus parabéns pelos seus trabalhos. Desejo que você os realize com a maior 

perfeição e, para isto, fique aí o tempo que for preciso. Você continua 

presente no nosso afeto, você e os seus, a quem mandamos lembranças 

afetuosas. Creia no alto apreço e cordial estima de seu amigo Capanema
548

. 

 

 

 

 Com a aprovação de Macleish e o apoio do governo brasileiro, Portinari iniciou 

o trabalho nos murais da Biblioteca do Congresso. Ele compôs quatro composições, 

cuja temática remetia a um passado comum à América Latina, a fase do descobrimento, 

do bandeirantismo ou desbravamento, da catequese dos índios e da descoberta e 

exploração do ouro. 
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Descobrimento, 1941. Pintura mural a têmpera. 316 x 316 cm.  

Fonte: Projeto Portinari. 
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Desbravamento da Mata, 1941. Pintura mural a têmpera. 316 x 431 cm.  

Fonte: Projeto Portinari. 
 

Em Descobrimento, o pintor usou predominantemente tons frios nas cores cinza, 

branco e azul. A cena é composta por marujos em um convés. Portinari representou as 

figuras disformes, agigantando as mãos e os pés, traço muito característico de sua 

pintura e que confere uma sensação de força e monumentalidade. Os personagens 

possuem traços mestiços. No plano frontal, no centro da composição, destaca-se um 

mestiço de roupa branca pendurado em uma corda, içando as velas da embarcação. 

Atrás desse, em um plano secundário, está outro mestiço de costas com a mesma veste, 

também içando as velas. Estes dois estão ladeados por dois mulatos vestidos de azul, 

um de costas abaixado à esquerda da composição e outro de costas, em pé, acenando. 

No fundo, à esquerda, estão mais três figuras de costas e acenando para duas 

embarcações que estão em alto mar. 

Já na cena do Desbravamento da Mata, o pintor utilizou tons terrosos e brancos, 

colocando em destaque a figura de um branco bandeirante, com camisa quadriculada 

nas cores branca e vermelha, de chapéu, segurando com a mão esquerda um galo e com 

a outra uma espingarda. Existem mais três figuras na cena, dois mulatos, de costas, e 

uma figura inconclusa, deitada de bruços no chão, bebendo água em um riacho que 
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corta a paisagem. Os personagens também foram agigantados, o que lhes garantiu um 

porte avantajado. Troncos de árvore, um riacho e animais silvestres, tais como o veado, 

o tamanduá e a cutia sugerem que os quatro homens estão na mata. No chão dessa 

composição, ao centro, está um rolo de corda, objeto que também aparece na cena do 

descobrimento, no chão do convés.  

  

 
Catequese, 1941. Pintura mural a têmpera. 494 x 463 cm. (irregular) 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Descoberta do Ouro, 1941. Pintura mural a têmpera. 494 x 463 cm. (irregular) 

Fonte: Projeto Portinari. 
 

 Em Catequese, o pintor utilizou predominantemente tons terrosos, rosas e azuis. 

No plano central da cena está sentado um padre jesuíta cercado por três índias e uma 

criança, também índia. As índias possuem corpos protuberantes e salientes. Os traços 

indígenas estão na face e nos cabelos lisos dos personagens. A índia atrás do padre 

carrega na cabeça um cesto de frutas e observa o diálogo travado entre o padre e uma 

índia sentada à sua direita com blusa quadriculada em preto e branco e colar indígena, 

que parece ser de sementes vermelhas, provavelmente de pau-brasil. A blusa 

quadriculada da índia assemelha-se à usada pelo bandeirante na cena do desbravamento 
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da mata. Do lado esquerdo do padre está uma índia jovem, em pé, com vestes brancas 

de poas, que usa o mesmo colar de sementes.  A criança indígena está sentada na frente 

do padre.  

À direita da composição, em um plano secundário, está um padre jesuíta, com 

rosto expressivo, carregando uma criança índia nua no colo. Na esquerda da cena, ao 

fundo, aparece outro padre, este de mãos dadas com uma criança índia de vestes azuis. 

No centro, ao fundo, notam-se um boi e três embarcações no mar. Nesta cena também 

nota-se o rolo de corda, objeto recorrente aos murais do descobrimento e do 

desbravamento, assim como a escada, que aparece no descobrimento. 

Em Descoberta do Ouro, Portinari representou sete garimpeiros, cinco em um 

barco e dois no rio. As figuras são mulatas e agigantadas. As cores em destaque na 

pintura são o azul, o branco e o vermelho. No centro, em destaque, está um garimpeiro, 

com vestes brancas, de braços para o alto que segura uma peneira com a mão direita. 

Em segundo plano, à esquerda desse garimpeiro, está um mulato com camisa xadrez 

preta e branca que segura os remos da embarcação. Do lado direito está o outro 

remador, com camisa quadriculada em preto e branco. Na frente desse remador, no 

canto esquerdo do observador da pintura, está um menino que segura cordas, em um 

movimento que parece ser o de levantar âncora. A corda foi representada pelo pintor 

nos quatro murais.  

Dentro da embarcação, ao centro e abaixado está um garimpeiro com as mãos no 

rio, à procura do ouro. Dentro do rio, a esquerda da composição, está um garimpeiro de 

calça branca e camisa xadrez em preto e branco, que com uma das mãos segura algo e 

com a outra segura o homem do barco que está abaixado. No canto direito, está um 

garimpeiro com a peneira catando o ouro, que veste camisa quadriculada vermelha e 

branca, a mesma do bandeirante e da índia dos murais do desbravamento e da catequese, 

respectivamente.   

 Quando voltou dos Estados Unidos, em 1942, Portinari foi recebido pelo 

presidente Getúlio Vargas em Petrópolis
549

, o que demonstra o prestígio e o 

reconhecimento da obra do pintor pelo governo brasileiro. O artista retomou os 

trabalhos nos murais do Ministério da Educação. Em carta a Portinari, Capanema 

especificou como gostaria da disposição e decoração das obras no edifício: 
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Sobre as pinturas para o edifício do Ministério da Educação, penso que não 

mudarei de ideia quanto aos temas. No salão de audiências haverá os doze 

quadros de nossa vida econômica, ou melhor, dos aspectos fundamentais de 

nossa vida econômica. Falta fazer o último – a carnaúba –, mudar de lugar o 

da borracha, e fazer de novo um que se destruiu. Na sala de espera, o assunto 

será o que já disse – a energia nacional representada por expressões da nossa 

vida popular. No grande painel deverão figurar o gaúcho, o sertanejo e o 

jangadeiro. Você deve ler o III capítulo da segunda parte de Os Sertões de 

Euclides da Cunha. Aí estão traçados da maneira mais viva os tipos do 

gaúcho e do sertanejo. Não sei que autor terá descrito o tipo do jangadeiro. 

Pergunte ao Manuel Bandeira. No gabinete do ministro, a ideia que me 

ocorreu anteontem aí na sua casa parece a melhor: pintar Salomão no 

julgamento da disputa entre as duas mulheres. Você leia a história do terceiro 

livro dos Reis, capítulo III, versículos 16-28. No salão de conferências a 

melhor ideia ainda é a primeira: pintar num painel a primeira aula do Brasil 

(o jesuíta com os índios) e noutro, uma aula de hoje (uma aula de canto). No 

salão de exposições, na grande parede do fundo deverão ser pintadas cenas da 

vida infantil. Peço-lhe que faça os necessários estudos e perdoe desde já as 

minhas impertinências
550

.  

 

 Nessa missiva, Capanema deixou transparecer como ele intervia nos assuntos do 

Ministério. O ministro especificou muito detalhadamente ao artista como queria que 

fossem dispostas as obras e quais as referências que Portinari deveria seguir, impondo a 

leitura da Bíblia e de um clássico da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da 

Cunha. Em outra carta, de 1944, Capanema escreveu mais uma vez a Portinari com a 

finalidade de lhe passar instruções: 

 

Verificamos que o painel da borracha, no salão de audiências, poderá ficar na 

posição em que está. Fica, pois, faltando, além da reconstituição do painel 

destruído, apenas mais uma pintura: o painel da carnaúba. Quanto aos 

quadros para pregar em paredes, podemos fixar o seu número em cinco. 

Quatro deverão versar sobre os temas de que outro dia lhe falei: água, fogo, 

terra e ar (os quatro elementos). O outro será um retrato do Padre Anchieta. 

Combinaremos depois as dimensões
551

. 

 

 Assim como Capanema, Portinari também era detalhista, sendo uma 

característica sua intervir em obras já concluídas por estar insatisfeito. Em carta ao 

intelectual e amigo Mário de Andrade, Portinari comenta que irá refazer os painéis dos 

ciclos econômicos, cujo resultado não lhe agradaram: 

 

Ontem terminei o ultimo afresco “Carnaúba”. Amanhã vou começar a 

terminar os outros afrescos mas não vou retocar à têmpera como antes tinha 

pensado. Vou refazer os pedaços que não me satisfazem a afresco mesmo. 
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 Carta de Gustavo Capanema a Candido Portinari, de 07 de dezembro de 1942. 

551
 Carta de Gustavo Capanema a Candido Portinari, de 31 de julho de 1944. 
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Tenho receio que os retoques à têmpera com o tempo apareçam. Estou certo 

de que com a prática que já tenho do afresco poderei obter bom resultado
552

.  

 

 Em 1945, enquanto finalizava os trabalhos no Ministério da Educação e Saúde, 

Portinari pediu a Capanema para que o liberasse para fazer uma viagem com fins 

profissionais a Argentina, ao que o ministro respondeu negativamente demonstrando a 

preocupação em concluir a decoração do edifício antes do fim do Estado Novo:  

 

Meditei sobre a nossa conversa, e falei a alguns amigos. Cheguei à conclusão 

de que sua viagem agora a Buenos Aires poderá comprometer o coroamento 

de sua notável obra no edifício de nosso Ministério. É preciso ter em vista 

que, com algumas semanas mais, estará findo o meu tempo de ministro. 

Receio que, com outro, sobretudo se for um espírito prevenido contra a nossa 

orientação, aquelas paredes venham a ter outro acabamento. O meu sincero 

desejo é, pois, que você não vá. Julgo tão essencial aos interesses artísticos de 

nosso país a conclusão de sua obra no edifício do Ministério da Educação, 

que ouso sugerir o adiamento de sua viagem, afim de que, este mês ou até 

meado de novembro (enquanto ainda temos tempo), você a conclua
553

. 

 

 Capanema revelou nessa carta certa ansiedade pela conclusão do Ministério da 

Educação e Saúde antes do fim do Estado Novo, alertando Portinari sobre o risco do 

próximo governo não ser aberto às obras de arte modernistas que ele estava 

promovendo no edifício.  

 Os afrescos do Ministério tratavam da história do Brasil, sob um ponto de vista 

econômico, inspirado na aula de Afonso Arinos. Contudo, o que Portinari priorizou 

retratar nesses murais foi o trabalho, sendo o índio, o negro e o mestiço representados 

como a mão de obra responsável pelo desenvolvimento nacional. Os corpos dos 

personagens foram elaborados de maneira disforme pelo agigantamento dos seus pés e 

mãos, o que lhes conferia a sensação de força física, característica que se tornou uma 

marca da pintura muralista de Portinari. 

 Nesses afrescos, o artista utilizou predominantemente cores frias e tons terrosos. 

As cenas evocam trabalhadores em plena lida, com seus corpos agigantados e 

monumentais, aparentemente fatigados pelo esforço físico, transmitindo ao observador 

das telas a sensação de que exploração do trabalho, como se a intenção do pintor fosse 

fazer essa denúncia. Nos murais Erva-Mate e Café aparece a figura do capaz, 

representado de calça e blusa brancas, botas e chapéu pretos. Mulheres foram 
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 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, de 12 de novembro de 1944. 
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 Carta de Gustavo Capanema a Candido Portinari, de 16 de outubro de 1945. 
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representadas em cinco dos doze murais: Gado, Fumo, Algodão, Café e Cacau, o que 

sugere que os homens eram a grande maioria na lida braçal.  

Trabalhadores negros e mulatos também foram retratados em maior número e 

aparecem nos murais: Cana, Gado, Garimpo, Fumo, Algodão, Erva-Mate, Café, Cacau, 

Ferro e Borracha. O Pau-Brasil evoca o trabalho indígena. Em Algodão aparece uma 

menina branca de vestes nobres azuis, o que sugere que ela somente observa a cena. Em 

Borracha um seringueiro branco foi representado na extração e em Carnaúba os 

trabalhadores são mulatos mais claros.  
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Pau-Brasil, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 250 cm.  

Fonte: Projeto Portinari. 
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Cana, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 250 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Gado, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 246 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Garimpo, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 298 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Fumo, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 294 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Algodão, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 300 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 



202 

 
Erva-Mate, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 297 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Café, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 297 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Cacau, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 298 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Ferro, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 248 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Borracha, 1938. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 248 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 
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Carnaúba, 1944. Pintura mural a afresco, técnica e suporte combinados. 280 x 248 cm. 

Fonte: Projeto Portinari. 

 

 

Segundo Annateresa Fabris, muito se fala em “arte oficial” e, por extensão, em 

“estética getulista” na obra de Portinari. Contudo, um breve estudo da época revela a 

indiferença de Vargas pelas artes plásticas, tanto que a política artística e cultural de seu 

governo teve como mentor o ministro Capanema, apaixonado pelo novo e moderno
554

. 
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 FABRIS, Annateresa. Portinari, pintor social. São Paulo: Editora Perspectiva/ Editora da USP, 1990. 

p.31. 
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Além disso, de acordo com Fabris, a observação dos elementos temáticos das obras 

históricas do pintor revela que sua interpretação da história não é oficial. Portinari 

costumava descartar a versão oficial dos acontecimentos representados, colocando em 

destaque o homem comum
555

. Nos murais dos ciclos econômicos do Ministério da 

Educação e Saúde, por exemplo, Portinari priorizou o trabalhador negro, índio e mulato.  

O trabalho no Ministério foi concluído em 1945, pouco antes do fim do Estado 

Novo, como queria Capanema. Portinari realizou painéis com diversas temáticas, a arte 

em azulejaria na portada em parceria com o artista plástico Paulo Rossi Osir e os 

afrescos discutidos acima. No mesmo ano, Portinari filiou-se ao Partido Comunista 

Brasileiro, que acabava de sair da ilegalidade em que foi colocado durante a ditadura 

varguista
556

. 

Portinari demonstrou ao longo de sua vida, principalmente por meio de suas 

obras, grande preocupação com os problemas sociais e com a condição do trabalhador. 

De acordo com o amigo Oscar Niemeyer, foram estas preocupações que o levaram a se 

filiar ao Partido Comunista
557

. Apesar das suas convicções pessoais, o pintor, em suas 

correspondências, sempre demonstrou grande apreço e admiração pela figura do 

presidente Getúlio Vargas. Mas, o grande entusiasta e contratante das obras do pintor 

para o Estado era o ministro e amigo Gustavo Capanema. 

A arquitetura de estilo modernista do Ministério da Educação e Saúde foi um 

marco e alcançou notoriedade como pretenderam os jovens arquitetos brasileiros que a 

executaram e o ministro Capanema. As obras usadas na decoração do edifício, que 

complementam sua arquitetura imponente, também receberam muito destaque, tendo 

contribuído para promover ainda mais o nome de seus artistas. Portinari, por exemplo, 

foi convidado a compor os murais da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos e os 

azulejos da Igreja da Pampulha em virtude da qualidade dos trabalhos apresentados por 

ele no MES.  
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 Idem. p.34. 

556
 Projeto Portinari. Op. cit. p.242. 
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 Entrevista de Oscar Niemeyer ao Projeto Portinari, de 24 ago. 1984. Duração: 30 min. Entrevistadoras: 

Maria Christina Guido e Rose Ingrid Goldschmidt. Transcrição: Rosini Guido. 
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Considerações Finais 

 

 Esse trabalho foi construído em três capítulos principais e da interação entre 

eles. O eixo central da discussão girou em torno do uso das correspondências de 

Portinari como fontes documentais capazes de proporcionar a construção do 

conhecimento histórico acerca da sua trajetória artística, da sua evolução estilística e da 

sua relação com o Estado varguista.  

 O primeiro capítulo consistiu em analisar as correspondências de Portinari como 

um “espaço de sociabilidade” entre ele e seu círculo de amizades epistolares, que 

utilizavam as cartas para manter e estreitar vínculos, para trocar ideias, pedir favores, 

para desabafar e informar, enfim, para conseguir participar e se inserir no concorrido 

ambiente cultural e intelectual da época.  Como foi exposto, as cartas funcionavam 

como um importante e eficaz meio de comunicação, o que fazia delas um veículo para a 

pronta resolução das demandas, sendo regularmente usadas pela burocracia estado-

novista como uma forma de despachar e solucionar questões ligadas ao Estado.  

 Além disso, a investigação do acervo de cartas do pintor revelou o quanto ele 

estava bem relacionado no contexto em que viveu. Dentre os missivistas mais íntimos 

do artista, destacam-se grandes figurões da cultura e da arte daquele período, tais como 

Mário de Andrade e Gustavo Capanema. Com base nas correspondências, pode-se 

afirmar que o principal interlocutor de Portinari foi o amigo Mário de Andrade, para o 

qual Portinari escrevia assiduamente, principalmente para informar e pedir conselhos 

para a execução de diversos trabalhos. Outro importante correspondente do artista foi o 

ministro Capanema. As missivas trocadas entre eles se intensificou no momento da 

construção do Ministério da Educação e Saúde. Geralmente, os assuntos tratados nessas 

cartas, eram sobre os trabalhos encomendados pelo ministro.  

 Ao analisar a relação epistolar estabelecida entre Mário de Andrade e Candido 

Portinari, pode-se afirmar que o pintor recorria ao amigo, literato expoente do 

movimento modernista brasileiro, com a finalidade de conversar sobre estética, estilo, 

arte, modernismo e cultura. Enquanto que para Gustavo Capanema, Portinari escrevia 

para tratar das obras realizadas sob a encomenda estatal. Sem dúvidas, o grande 

mediador da relação entre o artista e a burocracia varguista, foi o ministro Capanema. 

Aliás, como se viu, Capanema foi o grande responsável pela participação dos artistas e 

intelectuais no regime ditatorial estado-novista. 
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 No segundo capítulo, discutiu-se acerca da pintura histórica nacional, desde a 

época imperial até o Estado Novo. O movimento modernista também foi abordado 

desde o seu surgimento, na Europa, até a sua chegada ao Brasil e a incorporação do 

pintor entre os seus adeptos. Portinari pintou temáticas da história nacional, mas 

buscava imprimir sua visão particular e não oficial dos acontecimentos, como no caso 

dos afrescos do Ministério da Educação e Saúde. Capanema solicitou ao artista a 

execução de murais que evocassem os ciclos econômicos do Brasil, priorizando a 

história econômica como viés. Portinari, por sua vez, realizou os afrescos de maneira a 

denunciar a exploração da mão de obra indígena e negra desde a colonização até a 

república.   

Por meio da análise das cartas do artista, percebemos que as encomendas oficiais 

tiveram início em 1935, após a premiação da tela Café pelo Instituto Carnegie, nos 

Estados Unidos. Foi a partir de então que Portinari consagrou-se com pintor moderno 

no cenário nacional e internacional. O movimento modernista chegou ao Brasil nas 

primeiras décadas do século XX, mas recebeu maior propagação com a Semana de Arte 

Moderna de 1922, que aconteceu na cidade de São Paulo. Nesse período, Portinari 

estava matriculado na tradicional e acadêmica Escola Nacional de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, onde realizava muitos retratos como forma de sobrevivência e de agradar a 

escola conservadora.  

Como foi dito, o artista foi premiado em um dos salões da instituição e ganhou 

uma viagem de estudos para a Europa. Quando retornou dessa viagem, em 1931, 

Portinari já apresentava convicções e um desejo de imprimir uma estética diferente em 

suas pinturas, que valorizasse a gente simples e trabalhadora, especialmente o povo dos 

cafezais de terra roxa de Brodowski.  

Portinari adotou a brasilidade como inspiração, o grande traço definidor do seu 

estilo tornou-se a deformação dos pés e das mãos das figuras representadas, que como 

foi exposto, causava a sensação de desgaste físico pelo trabalho. Após experimentar 

muitas técnicas, passando pelo óleo e pela têmpera, o artista chegou à pintura em 

afresco, que o consagraria e o realizaria como pintor.  

O terceiro e último capítulo tratou da relação entre a intelectualidade e o Estado, 

para tanto, buscou definir o conceito de Estado e de intelectual nas primeiras décadas do 

século XX. Este capítulo elencou aspectos da burocracia e da gestão varguista, 

destacando que o maior número de artistas e intelectuais que participaram da política 
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cultural promovida pelo governo atuou no Ministério da Educação e Saúde, território do 

intelectual, simpatizante ao modernismo, Gustavo Capanema. 

 Portinari realizou diversos trabalhos para esse Ministério, dentre os quais se 

destacam os, acima referidos, afrescos dos ciclos econômicos brasileiros, trabalho tão 

expressivo que abriria portas para o artista no cenário internacional: o pintor foi 

convidado pelo diretor da Biblioteca do Congresso, em Washington, para realizar 

pintura muralista em suas paredes, tal qual fazia no Ministério. 

A leitura das epístolas do pintor nos permitiu entender a trajetória percorrida por 

ele no recorte cronológico adotado por esse trabalho. As cartas foram usadas como fonte 

documental e relacionadas às obras de Portinari, para que se fosse construindo 

historicamente aspectos da vida do pintor que aqui foram elucidados.  
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