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Resumo 

 

Produzida em 1861, a tela de Victor Meirelles de Lima A primeira missa no Brasil retoma 

a narrativa do descobrimento cristalizada na Carta do Achamento de Pero Vaz de 

Caminha, fornecendo ao relato quinhentista uma nova e poderosa imagem. Porém, essa 

imagem é também resultado de noções e ideias próprias do século XIX, como o 

nacionalismo e o colonialismo modernos, associadas à representação indígena que se 

desenvolve no Brasil até este período. A presente pesquisa busca analisar o modo como 

a tela A primeira missa no Brasil absorve as influências que chegaram ao artista, das 

representações indígenas desenvolvidas por portugueses e europeus ao longo da história 

do Brasil, bem como as noções modernas de nacionalismo e colonialismo presentes nas 

obras de artistas importantes para a formação de Meirelles, como Jacques-Louis David, 

Antoine-Jean Gros e Jean-Baptiste Debret. Por fim, a presente pesquisa busca avaliar 

como a tela de Meirelles articula essas influências no contexto político-social brasileiro 

de debates sobre a relações étnico-raciais na formação da identidade nacional brasileira. 

 

Palavras-chave: 1. Victor Meirelles. 2. Romantismo. 3. História da Arte. 4. Identidade 

Nacional. 5. Colonialismo. 
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Abstract 

 

Produced in 1861, Victor Meirelles de Lima’s canvas A primeira missa no Brasil takes 

up the narrative of the discovery crystallized in the Carta do Achamento by Pero Vaz de 

Caminha, and provides the sixteenth century account with a new and powerful image. 

However, this image is also the result of notions and ideas typical of the nineteenth 

century, such as nationalism and modern colonialism, associated with the indigenous 

representation that developed in Brazil until this period. The present research seeks to 

analyze how the canvas A primeira missa no Brasil absorbs such influences, from the 

indigenous representations developed by Portuguese and Europeans throughout the 

history of Brazil that reach the artist, and from the modern notions of nationalism and 

colonialism present in the works of important artists for the formation of Meirelles, such 

as Jacques-Louis David, Antoine-Jean Gros and Jean-Baptiste Debret. Finally, the present 

research seeks to evaluate how Meirelles’ canvas articulates these influences in the 

Brazilian political-social context, and the debates on ethnic-racial relations in the 

formation of Brazilian national identity. 

 

Keywords: 1. Victor Meirelles. 2. Romanticism. 3. History of Art. 4. National Identity. 

5. Colonialism. 
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Introdução – A primeira missa do Brasil, uma representação 

nacional ou colonial? 

 

 

Figura 1 – Victor Meirelles de Lima. A primeira missa no Brasil. Óleo sobre tela, 1861. 

 

 Entre uma exuberante floresta e o amplo mar, um grupo de portugueses liderados 

por Pedro Álvares Cabral realiza, pela primeira vez nesta nova terra, o santíssimo 

sacramento. A grandiosidade da sagrada comunhão atrai a atenção dos nativos. Eles 

reconhecem a magnitude desse momento, que lança as primeiras bençãos de Deus sobre 

esta terra juvenil e inaugura um tempo de expansão da palavra de Cristo. Incultos, os 

nativos assistem à Santa Missa com uma mistura de medo e curiosidade, mas, atraídos 

pela beleza desse instante ou tocados pela força da Divina Liturgia, eles chegam aos 

montes e festejam a boa nova, a chegada da palavra de Cristo e da Salvação. Realizada 

de modo improvisado, com uma cruz feita dos troncos de uma árvore, a Primeira Missa 

marca o início de um povo, o início de uma nação. Sob a benção divina nasce o Brasil, 

um país forjado a partir da união entre a fé, a disciplina e a diligência dos portugueses, e 

a força e a liberdade dos povos indígenas. 
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Este é um esforço primeiro de tradução da narrativa que a tela de Victor Meirelles 

de Lima A primeira missa no Brasil busca transmitir. Baseada na rica descrição de Pero 

Vaz de Caminha em sua Carta do Achamento ao rei de Portugal D. Manuel1, que narra 

em detalhes a primeira passagem dos portugueses por terras brasileiras, a pintura de 

Meirelles representa em imagem o momento da carta em que frei Henrique de Coimbra 

reza a missa diante da grande cruz de madeira. Porém, mais do que afirma a própria carta, 

a tela olha para o passado com os olhos de seu tempo, pautada pelos anseios de construção 

de uma identidade nacional de um novo país e seus governantes, que governam uma 

população heterogênea, num território exótico e distante de matrizes culturais oriundas 

da Europa.  

Produzida por Victor Meirelles entre 1859 e 1861, durante sua viagem de estudos 

à França, a tela de grandes dimensões, 2,70 por 3,57 metros, foi a primeira obra brasileira 

a participar do Salão de Artes de Paris, o maior salão de exposição artística internacional 

da época, onde foi aceita com elogios. Esse feito por si só já garantiu reconhecimento ao 

jovem artista, que viajara à Europa como vencedor do prêmio anual da Academia Imperial 

de Belas Artes (AIBA). Após estudar em ateliês de grandes artistas na Itália e na França 

por oito anos, Meirelles retorna ao Brasil com sua pintura vencedora e impacta 

profundamente o público nacional. Por seus méritos artísticos, o artista foi congratulado 

pelo Imperador D. Pedro II com a Ordem da Rosa no grau de Cavaleiro, e com o sucesso 

de sua tela logo assume a cadeira de professor na Academia na qual havia se formado. 

Ao longo dos anos, A primeira missa continuaria a receber atenção nacional e 

internacional. Em 1876, por exemplo a pintura foi enviada, juntamente com outras telas 

de Victor Meirelles, à Exposição Universal que ocorreu na Filadélfia em comemoração à 

Independência dos Estados Unidos2. 

O aspecto inaugural do quadro de estreia da arte nacional no circuito artístico que 

se internacionalizava a partir de Paris coincide com a originalidade do tema da primeira 

missa brasileira. A mesma tela que inaugura a arte brasileira no circuito internacional 

também retrata o mito do nascimento dessa nação. O acaso, por sua vez, não se deve 

apenas por ser o gênero da pintura histórica o tema mais valorizado da época, mas por ser 

esse um momento em que as elites e o governo brasileiro se preocupam com a constituição 

 
1 CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 

Nacional, s. d. 
2 FERNANDES, Cybele Vidal N. O ensino acadêmico e o ambiente artístico no Rio de Janeiro através das 

Exposições Gerais. In: VALLE, Arthur; DAZZI, Camila (Orgs.). Oitocentos - Arte brasileira do Império 

à República - Tomo 2. Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ; DezenoveVinte, 2010, p. 176. 
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de uma história e de uma representação nacional. Até esse momento, o descobrimento do 

Brasil era conhecido apenas pela carta de Pero Vaz de Caminha ao rei d. Manuel na 

ocasião do achamento do Brasil em 1500 – um texto que ficara fechado nos arquivos 

portugueses até 1817 e é publicado no país após a elevação da colônia à condição de 

Reino Unido com Portugal e Algarves. Mas até 1860 não havia imagens que garantissem 

ao momento da descoberta a força simbólica do nascimento de uma nação.  

Assim, a tela assume aos poucos um estatuto diverso daquele conferido às obras 

de arte. A tela do artista catarinense é frequentemente rememorada como uma ilustração 

da narrativa do descobrimento, de modo que a interpretação de Jorge Coli não poderia 

estar mais correta, pois, em sua verossimilhança e capacidade persuasiva, A primeira 

missa inventa um documento visual para a descoberta3. Com suas belas cores e 

composição harmoniosa, a tela confere ao momento da chegada de Cabral uma força 

simbólica tal capaz de imprimir esse momento no imaginário nacional como o instante 

inaugural e a pedra fundamental do país. 

 

Ele se tornou a verdade visual do episódio narrado na carta. Como diria, 

em 1888, o crítico Gonzaga Duque “A primeira missa não poderia ser 

senão aquilo que ali está”. Isto é, Caminha não encontrara apenas um 

tradutor visual moderno. Era outra coisa, mais forte, mais profunda: o 

espectador moderno assistia à primeira missa no Brasil. Quem o 

assegurava era, de um lado, o documento e, de outro, o poder 

demiúrgico da arte4. 

 

 De fato, A primeira missa contém algo de especial, é uma pintura de beleza 

marcante, de traços virtuosos, que compõem uma cena complexa em uma composição 

precisamente graciosa; elementos que garantem o sucesso da tela até os dias de hoje, 

sendo uma das pinturas mais conhecidas do público nacional. Ao longo dos anos são 

inúmeras as reimpressões e releituras dessa obra. Já em 1879, o pintor Pedro José Pinto 

Peres retoma a cena da primeira missa em sua Elevação da cruz em Porto Seguro, com 

uma composição bem mais dramática e cheia de detalhes. E poucos anos depois, artistas 

como Benedito Calixto, Antônio Parreiras e Oscar Pereira da Silva, entre outros, 

produzirão telas históricas regionais fortemente influenciadas pela obra de Meirelles5. 

 
3 COLI, Jorge. Primeira missa e a invenção da descoberta. In: NOVAES, Adauto (Org.). A Descoberta do 

homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 107-122. 
4 Ibid. 
5 CONDURU, Guilherme Frazão. As origens da nação na pintura de história: de Victor Meirelles a Belmiro 

de Almeida e além, 19&20, v. XV, n. 1, 2020. 



16 

 

 

Curiosamente, é no cinema que A primeira missa é retomada pela primeira vez no 

século XX. Lançado em 1937, o longa metragem O Descobrimento do Brasil, de 

Humberto Mauro, participa do projeto nacionalista do governo de Getúlio Vargas pelo 

Instituto Nacional de Cinema Educativo6. Com uma proposta de educar o público sobre 

os momentos iniciais do país, o filme reencena a viagem de Cabral ao Brasil até a 

realização da primeira missa, episódio em que o filme retoma com exatidão a imagem do 

quadro de Meirelles. Com a participação de Heitor Villa-Lobos e o apoio de grandes 

personalidades da política e da arte nacionais, como Roquette-Pinto, da Educação e Saúde 

Pública, e Afonso de Escragnolle Taunay, diretor do Museu Nacional, o filme ganha 

ampla divulgação e chega a representar o Brasil no Festival de Veneza de 1938.  

Em 1943, o Estado Novo retoma A primeira missa como um tesouro nacional e a 

estampa na cédula de mil cruzeiros, garantindo a circulação dessa imagem por todo o 

território nacional. E, partir de então, o quadro de Meirelles será retomado por diversos 

artistas com diferentes interpretações sobre o assunto. Marcados pelas vanguardas 

artísticas, os artistas do século XX releem o quadro do artista catarinense segundo novos 

estilos, e passam a reinterpretar a cena descrita por Caminha e celebrada por Meirelles a 

partir de uma compreensão crítica sobre a historiografia oficial, da qual A primeira missa 

se torna um símbolo público. 

A primeira pintura a retomar o tema da primeira missa no Brasil foi realizada por 

Cândido Portinari em 1948. A tela, que segue o estilo cubista de Portinari, foi pintada no 

Uruguai enquanto o artista se refugiava da perseguição política promovida pelo governo 

de Gaspar Dutra. Encomendada para compor a sede do Banco Boavista no Rio de Janeiro, 

projetado por Oscar Niemeyer, a tela do artista de Brodowski se distingue da imagem 

original pelo estilo rígido e pelas formas entrecortadas.  

Em sua representação, Portinari parece diminuir o caráter mítico da missa. O 

momento religioso perde o contato com o céu e o artista valoriza o chão e a terra. O 

território ganha corpo com as montanhas ao fundo, propondo uma primeira alteração de 

valores com relação à tela de Meirelles. Se o encontro é o grande tema que percorre a tela 

de Meirelles, em Portinari a cena olha de forma aproximada os portugueses e retira os 

elementos de exotismo. Essa ausência na tela de Portinari é interpretada por Mário 

 
6 BEZERRA, Carolina Cavalcanti. Caminha, Meirelles e Mauro: narrativas do (re) descobrimento do 

Brasil; decifrando as imagens do paraíso. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, 2008, p. 31. 
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Pedrosa, na época, como uma atitude poética7. Em artigo para o Correio da Manhã, 

datado do mesmo ano em que tela foi pintada, o crítico afirma que a ausência dos índios 

se dá porque o artista enxerga a primeira missa como uma “semente em terra virgem”, 

“um enxerto de civilização cristã em solo pagão”, algo que vem de fora e que por isso 

não encontra qualquer coisa do território mesmo, de seu exotismo. No limite, a missa 

ainda é “uma coisa de branco”, fato que explica a escolha de Portinari pela construção de 

um espaço fechado, tradicional, em contraste com a pintura de Meirelles, que apresenta a 

liturgia sob o céu aberto. 

Em 1971, o artista rio grandense Glauco Rodrigues pintou a série Carta de Pero 

Vaz de Caminha, sobre o Descobrimento da Terra Nova que fez Pedro Alvares Cabral a 

El Rey, Nosso Senhor, e nessa série inclui uma releitura da obra de Meirelles A primeira 

missa no Brasil, com um sentido muito diferente tanto da tela original quanto da releitura 

elaborada por Cândido Portinari. A pintura de Rodrigues é produzida no estilo pop 

desenvolvido pelo artista, que participava do movimento de renovação da figuração nas 

artes plásticas nacionais na década de 60. Prestes lembra que Rodrigues também estava 

inserido no contexto Tropicalista de resgate e crítica da identidade nacional8. 

O traço fundamental do quadro de Rodrigues é a ironia crítica. O artista pinta a 

obra em pleno regime militar brasileiro, apenas três anos depois da instauração do Ato 

Institucional n. 5, que cerceou as liberdades civis, perseguiu opositores políticos e 

instaurou no país um regime de ufanismo patriótico. Em meios às tensões políticas da 

ditadura civil-militar, o artista retoma o mito fundador da nação com as cores típicas dos 

adereços de carnaval das escolas de samba, como o rosa forte e o azul marinho. Nesse 

sentido, o artista relê o momento fundamental do Brasil a partir de uma ótica 

carnavalesca, o que confere à imagem um traço popular, ao lembrar ao público que o 

Brasil é constituído pela cultura heterogênea de sua população. Por outro lado, as cores 

carnavalescas também atravessam o caráter mítico da imagem de Meirelles, e parecem 

lembrar o caráter alegórico desses personagens que simbolizam o Brasil oficial, mas que 

não correspondem ao país real. 

Em 2015, o artista carioca Luiz Zerbini pinta uma nova releitura de A primeira 

missa do Brasil, criteriosamente chamada apenas de A Primeira Missa, feita 

 
7  PEDROSA, Mário. A Missa de Portinari. Jornal do Brasil, Edição 16991. Rio de Janeiro, 8 ago. 1948.   
8 PRESTES, Roberta Ribeiro. Identidade Nacional na Pintura de Glauco Rodrigues (1971). Dissertação 

(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2011, p. 150. 
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especialmente para a exposição Histórias Mestiças, que ocorreu no mesmo ano no 

Instituto Tomie Ohtake sob a curadoria do crítico de arte Adriano Pedrosa e da 

antropóloga Lilia Schwarcz9. No catálogo, os curadores afirmam que a exposição partiu 

do desejo de repensar as diferentes concepções de Brasil elaboradas pelos diversos grupos 

sociais que compõem o país. Para além da narrativa dominante de miscigenação 

harmônica e de ausência de conflitos, os curadores buscaram destacar um conjunto de 

obras cuja multiplicidade de perspectivas coexiste com a permanência de conflitos que 

historicamente estruturaram a sociedade brasileira10. 

O quadro de Zerbini segue a proposição curatorial e busca intencionalmente uma 

reorientação da perspectiva e do ângulo de compreensão da narrativa do descobrimento. 

Contra Meirelles, Zerbini parece buscar uma nova perspectiva para representar o mito de 

fundação. E, enquanto a pintura oitocentista coloca o observador na praia, ao lado de 

portugueses e indígenas, Zerbini posiciona o testemunho a partir daqueles que, de dentro 

das matas, olham para a praia e para o oceano. Ao fundo, uma cruz pequena e branca 

indica o acontecimento que esperávamos. Ao longe se dá uma indistinta primeira missa. 

Logo, a novidade é colocada sobre aqueles que chegam, que vêm pelo mar.  

Anterior à cena, dois retratos compõem o primeiro plano da tela: uma índia sai da 

boca de um pintado, peixe típico da Amazônia, enquanto um homem de traços europeus 

– apropriado de uma figura de um dos painéis do português Nuno Gonçalves –, punhos 

amarrados, cabeça envolvida por uma jiboia e rosário nas mãos, ajoelha-se em um 

genuflexório. O contraste exacerbado entre os dois personagens apresenta uma diferença 

inalcançável: duas tradições, dois corpos, duas perspectivas, duas cosmovisões. Os 

retratos arquetípicos sintetizam as culturas e dramatizam, ao mesmo tempo, a distância e 

o contato entre esses povos.  

Essas e outras releituras11 atualizam a imagem de Meirelles aos diferentes 

contextos sociais e políticos em que os artistas se inserem, uma vez que ainda hoje a 

 
9 PEDROSA, Adriano. Histórias mestiças são histórias descolonizadoras. In: PEDROSA, Adriano; 

SCHWARCZ, Lilia Moritz (Orgs.). Histórias mestiças: catálogo. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó; Instituto 

Tomie Ohtake, 2015, p. 227. 
10 Ibid., p. 50. 
11 O artigo de Vanessa Costa da Rosa também apresenta uma série de releituras de A primeira missa 

produzidas pelos artistas Hamilton Machado, Suely Beduschi, Clênio Tadeu Paz de Souza e Hiedy de Assis 

Correa. Essas telas foram pintadas como parte de uma proposta de interpretação da obra de Meirelles 

realizada pelo Museu de Artes de Santa Catarina em 1982 e expostas ali no mesmo ano. ROSA, Vanessa 

Costa da. A Primeira missa no Brasil sob o olhar do presente. Revista Odisseia, v. 3, n. 2, pp. 46-66, 2016. 
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imagem é de grande circulação em diferentes meios12. Em sua maioria, as releituras 

retomam A primeira missa no Brasil com um olhar crítico. Elas compreendem nessa obra 

um símbolo de uma nacionalidade ultrapassada e muitas vezes problemática, cuja revisão 

se faz necessária como um modo de produzir outras interpretações sobre a história do país 

e sobre o sentido de nossa nacionalidade. 

 

*** 

Seguindo a trilha dessas revisões e releituras que colocam em questão a 

compreensão da nacionalidade e o mito de fundação do Brasil presentes na Primeira 

Missa de Victor Meirelles, essa dissertação visa a compreender como a pintura elaborada 

em 1861 representa a nação brasileira a partir do encontro entre indígenas e portugueses. 

Perguntamo-nos: quais elementos da obra permitem compreender que ali está 

representado um povo e uma nação? E, por sua vez, que compreensão da nacionalidade 

brasileira a obra representa? 

Para responder a essas perguntas, buscamos estabelecer análises comparativas 

entre a obra de Meirelles e outras pinturas e imagens que a antecedem. Nesse sentido, 

retomaremos um caminho de transformação das imagens no intuito de compreender A 

primeira missa dentro de um contexto político e social, mas também dentro de um 

percurso de representações que os europeus desenvolvem sobre o outro/o indígena e sobre 

si mesmos em relação ao outro. 

Para tanto, optamos por percorrer um caminho cronológico de análise das 

representações europeias sobre os indígenas brasileiros, desde o descobrimento até a tela 

de Meirelles. Como este é um caminho extenso, o primeiro capítulo dessa dissertação 

busca analisar algumas das mais conhecidas representações textuais e iconográficas 

produzidas sobre os indígenas durante esse longo período entre os séculos XVI e XIX. O 

objetivo dessa análise é situar historicamente a representação indígena presente em A 

primeira missa, para, a partir de então, compreender quais aspectos dessa representação 

são eleitos por Meirelles no intuito de constituírem uma imagem nacional com base na 

ideia de encontro entre portugueses e nativos do território brasileiro. 

O segundo movimento dessa dissertação busca compreender quais imagens 

constituem a referência de Victor Meirelles para a construção de uma imagem nacional. 

 
12 Em 2014, a diretora Ana Carolina dirigiu o filme A Primeira Missa ou Tristes Tropeços, Enganos e 

Urucum (90 min.), sobre um grupo de cineastas que busca produzir um filme que reencena a primeira missa 

do país. 
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O senso comum toma a ideia de nacionalidade como algo natural, espontâneo, que emerge 

de modo autônomo e orgânico em determinados grupos sociais etnicamente homogêneos, 

que compartilham uma língua e uma cultural em um determinando território, o qual, por 

sua vez, é definido por fronteiras mais ou menos fixas ao longo dos séculos. A maioria 

dos teóricos do nacionalismo, a exemplo de Benedict Anderson13, Eric Hobsbawn14 e 

Patrick Geary15, rejeitam essas teorias espontâneas do surgimento das nações, mas 

discordam em muitos outros aspectos sobre quais fenômenos sociais teriam 

fundamentado o surgimento cultural e político da ideia de nação. Todavia, a grande 

maioria dos teóricos concorda que a nação, enquanto corpo político, étnico, linguístico e 

culturalmente homogêneo, é muito mais recente do que se afirma, tendo surgido mais 

precisamente no final do século XVIII e no início do XIX, como resultado da 

Independência Americana em 1776 e, principalmente, da Revolução Francesa em 1789.  

Resgatar a compreensão de nacionalidade dentro de uma obra como A primeira 

missa, por sua vez, exige compreender como surgem e se desenvolvem as representações 

artísticas de temática nacional e quais figuras, gestos e assuntos compõem as primeiras 

imagens e representações de temas nacionais. Esse percurso se mostra ainda mais 

interessante para a compreensão da obra de Meirelles, dado que a Revolução Francesa 

não apenas ocorre poucas décadas antes de o artista catarinense produzir a obra em 

questão, mas porque Jacques-Louis David, o principal artista da Revolução Francesa, fora 

mestre de Jean-Baptiste Debret, primeiro professor de Pintura Histórica na Academia 

Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, escola onde se formou o jovem artista 

brasileiro. Desta proximidade cronológica e estilística, a comparação entre as obras de 

caráter nacionalista produzidas durante a Revolução Francesa e a obra de Meirelles 

revela-se ainda mais promissora. 

Destaque-se igualmente que, em sua viagem de estudos, o jovem artista 

catarinense dedicou-se profundamente aos pintores franceses de estilo romântico, e A 

primeira missa é reconhecidamente a primeira pintura brasileira de caráter romântico. O 

segundo capítulo desta dissertação dedica-se, então, a uma análise sobre os modos como 

Gros, principal pintor romântico do período napoleônico, representa os franceses em face 

 
13 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
14 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990. 
15 GEARY, Patrick J. O Mito da Nações - a invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad Editora do 

Brasil, 2005. 
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ao aos árabes e otomanos submetidos a colonização, na ocasião da invasão napoleônica 

do Egito. Como veremos, a Revolução Francesa e o período napoleônico modificam 

radicalmente a cultura europeia e os seus modos de pensar em si e no outro. A 

modernidade política enseja novos modos de representação dos sujeitos nacionais e 

étnicos e reelabora a representação do outro colonial de acordo com os novos moldes de 

pensamento europeu. A partir de então, podemos entender as operações pelas quais as 

imagens de primeiras missas, a exemplo da de Pharamond Blanchard (Figura 30) e de 

Horace Vernet (Figura 31), representam projetos de colonização e ideias de expansão do 

pensamento civilizado. 

Por fim, no terceiro capítulo buscaremos retomar o contexto intelectual brasileiro 

que antecede a produção de Meirelles, a fim de identificarmos as problemáticas regionais 

às quais A primeira missa busca responder. Ao representar a nacionalidade brasileira a 

partir de uma imagem do encontro entre indígenas e portugueses, a tela de Meirelles acaba 

por afirmar, ao seu modo, o lugar do indígena na sociedade e na história do Brasil. E, 

como veremos, não havia consenso entre políticos, intelectuais e antropólogos brasileiros 

sobre o lugar e o modo como indígenas deveriam se relacionar com o novo Estado 

brasileiro, nem como deveriam ser apresentados nas representações históricas, simbólicas 

e artísticas do país. Ao seu modo, A primeira missa de Meirelles faz uma afirmação sobre 

o posicionamento do elemento indígena no campo nacional. 
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Capítulo 1: Entre o paradisíaco e o canibal: o indígena brasileiro 

no olhar europeu 

 

1.1 As origens da representação europeia dos indígenas brasileiros  
 

Enveredados em um oceano nunca antes atravessado, os primeiros europeus a 

chegarem no continente americano enxergam essas terras e seus povos com as lentes que 

herdaram da Idade Média. Acostumados com a escassez de um território em que a 

natureza apenas provê alimentos em determinadas épocas do ano, que enfrenta longos 

períodos de frio intenso, recolhimento, ausência de vegetação, caça e cores, os navegantes 

europeus se deparam com uma terra de natureza perene e exuberante, que em tudo 

contrasta com a pobreza material dos homens comuns da Europa medieval. A natureza 

exuberante deste novo território, a nudez dos povos nativos, a abundância de água doce e 

a profusão de flores, frutos e animais não tinham precedentes na experiência e na memória 

de espanhóis e portugueses e, na tentativa de descreverem essa grande novidade, esses 

viajantes logo produzem relatos de um paraíso mágico, de um verdadeiro Jardim do Éden 

de belezas naturais e abundância, porém, habitado por povos bárbaros, selvagens 

comedores de carne humana. São textos que irão marcar profundamente a Europa do 

século XVI, frutos de um dos mais inesperados encontros da humanidade, que deixou 

marcas de incomensurável dimensão no pensamento e na vida de ambos os povos. 

Ao aportarem em novas terras, os navegantes portugueses e espanhóis buscam 

compreender a radical diferença que se revela diante de seus olhos. Os elementos dessa 

nova terra desafiam a compreensão e mesmo o vocabulário desses exploradores, que 

muitas vezes não encontram referências e palavras para apreender aquilo que observam 

e, nessa tentativa de compreender e traduzir esse outro mundo, embaralham o real com o 

imaginário. A tarefa de transcrever suas observações compõe ainda um segundo desafio 

para esses viajantes e obriga os escritores a aproximar aquilo que observam de mitos, 

narrativas e hábitos de sua cultura. Assim, as lacunas geradas pelas coisas que não podiam 

ser descritas, bem como a imensidão de elementos novos que se furtavam ao léxico 

tradicional – produzido em uma outra realidade, em um outro continente –, foram 

devidamente preenchidas pelos artifícios de uma imaginação fundamentada nas tradições 

de uma cultura ocidental cristã medieval.  
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Não que o espírito dos navegantes quinhentistas fosse adepto a criações 

fantasiosas e quimeras. Pelo contrário, os escritos de Cristóvão Colombo, Pero Vaz de 

Caminha, Américo Vespúcio, entre outros, revelam uma clara preocupação em relatar 

exatamente aquilo que era visto, e distinguir o real e o imaginário, dada a intenção 

instrumental que tais relatos teriam na exploração comercial, territorial e religiosa que 

tais territórios ofereciam. Mas a magia e o mistério compunham uma parte importante do 

pensamento medieval, e mesmo autores como Francis Bacon, preocupado em eliminar os 

traços de fantasia e misticismo de sua ciência experimental, acabavam abrindo brechas 

para a penetração de princípios embebidos de ocultismo16. Os navegantes, ainda que 

dotados de um grande pragmatismo, derivado, em grande parte, de seus interesses por 

lucro, não estavam imunes a esses costumes e o imaginário fantástico compunha a 

gramática mesmo de geógrafos e cartógrafos, que, embora acostumados com o 

desconhecido, não raramente afirmavam ter enxergado aquilo que posteriormente 

descobririam não estar ali.  

Assim, quando encontram por aqui uma terra vasta, de clima ameno e grandes 

extensões de florestas, com suas diversificadas flora e fauna, os europeus logo associam 

esse território ao paraíso, ao Jardim do Éden do qual foram expulsos Adão e Eva, um 

lugar abençoado, construído por Deus na origem dos tempos para suprir eternamente 

todas as necessidades humanas antes do pecado original.  

E essa associação não é apenas descritiva. Diversos relatos, como o do próprio 

Cristóvão Colombo, afirmam ser aqui a localização do paraíso mencionado nas escrituras, 

pois era comum a crença de que o paraíso descrito na Bíblia se situava em um lugar real, 

oculto, porém, passível de ser descoberto a qualquer instante. O entendimento corrente 

não pensava o paraíso como um território intangível, incorpóreo, fantasioso, ou mesmo 

como um local exclusivo do reino celestial, mas como um lugar real, porém recôndito, 

que poderia porventura ser descoberto e acessado, objetivo de muitos navegantes e 

viajantes17. Uma crença reforçada pela própria Bíblia, que descreve o paraíso com 

referências geográficas reais, o que leva muitos viajantes e exploradores a especularem 

sobre a sua verdadeira localização18.  

 

Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe 

nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé 

 
16 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edêncios no descobrimento e 

colonização do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 39. 
17 Ibid., p. 12. 
18 Ibid., p. 226. 
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Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem 

que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de 

árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore 

da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem 

e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 

quatro braços. O primeiro chama-se Fison: é aquele que rodeia toda a 

terra de Hévila, onde existe ouro; e o ouro dessa terra é puro, e nela se 

encontram também o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se 

Geon: ele rodeia toda a terra de Cuch. O terceiro rio chama-se Tigre e 

corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates19. 

 

Assim, a geografia que informa os navegantes espanhóis e portugueses em suas 

explorações marítimas é também uma geografia teológica, que tem fundamento no 

catolicismo medieval e busca, nas diferentes regiões do mundo, os referenciais religiosos 

descritos nas escrituras20.  

Na Idade Média, os teólogos cristãos também associam as descrições bíblicas aos 

textos clássicos de Ovídio, Virgílio e Plínio, na criação de uma literatura cujo tema era a 

localização concreta do paraíso terrestre21. O paraíso descrito pelos romanos enriquece a 

característica de perfeição do paraíso católico. Para os romanos, o paraíso seria um jardim 

de natureza exuberante, de rica e frondosa vegetação, com feras dóceis e amigáveis, com 

uma temperatura sempre amena, um lugar no qual o ser humano poderia viver em perfeita 

harmonia22. Mas, ao contrário dos textos do Velho Testamento, os poetas romanos 

compreendem o paraíso como uma utopia a ser alcançada pela humanidade no plano 

terrestre.  

Durante a Idade Média, Virgílio será interpretado como um profeta, um novo 

Isaías, que promete o paraíso vindouro23. Pois, ainda que figuras importantes como São 

Tomás de Aquino compreendessem as passagens bíblicas sobre o paraíso terrestre como 

alegóricas, não havia quem refutasse categoricamente a hipótese de que o paraíso fosse 

um lugar real. Particularmente no século XVI, os textos bíblicos e romanos são 

amplamente recuperados, tornando o tema do paraíso um elemento importante para o 

pensamento renascentista, por meio do qual afirmou-se a natureza como princípio dos 

 
19 Gênesis 2:7. In: Bíblia Sagrada: Edição Pastoral. São Paulo: Editora Paulus, 1990. 
20 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso. Op cit, p. 53; CUNHA, Manuela Carneiro da, 

Imagens de índios do Brasil: o século XVI. Estudos Avançados, v. 4, n. 10, 2006. p. 92. 
21 CHAUÍ, Marilena, Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. Op. cit., p. 61; CHICANGANA-

BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e selvagens do novo mundo: do maravilhoso 

medieval ao exótico colonial (século XV-XVII). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2017, p. 26. 
22 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. Op. cit., p. 62. 
23 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso. Op, cit., p. 230. 
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padrões estéticos e modelo da perfectibilidade humana, como norma definidora da 

organização social e política na Europa24.  

Nesse contexto intelectual, Colombo é apenas o primeiro a conceber o Novo 

Mundo como uma parte do paraíso terreal, ou como uma evidência da proximidade desse. 

Uma associação que será constantemente recuperada por outros navegantes em seus 

relatos e descrições do novo continente. O próximo navegante a chegar à terra de Vera 

Cruz, Américo Vespúcio, enviado pelo rei de Portugal D. Manuel I, para averiguar as 

riquezas descobertas por Pedro Alvares Cabral, dá continuidade ao motivo paradisíaco na 

carta dirigida a Francesco de Médici. De sua carta original surge uma segunda versão 

entre os nobres europeus, mais enfática e apócrifa, a Mundos Novus, que ajuda a 

disseminar a correlação entre o novo continente e a ideia de paraíso terrestre.  

Esse escrito ressalta a abundância da vegetação, o suave aroma das flores, a beleza 

dos pássaros e o doce sabor dos frutos. Havendo um paraíso na terra, “não haveria de 

estar longe dali”, ele afirma25. Com essa carta, a América ganha fama entre os nobres de 

várias regiões da Europa e dá-se início a um grande arcabouço de conhecimentos 

concretos e fantásticos sobre o continente recém-descoberto, fundamentados, sobretudo, 

nos diversos relatos de marujos e viajantes que ali estiveram, e na imaginação de outros 

tantos geógrafos, cartógrafos e homens letrados, os quais, sem sair de seus gabinetes, não 

refugaram em explorar o novo continente através das observações e palavras de outros 

homens. 

Por outro lado, a perene primavera do novo mundo também é tomada, muitas 

vezes, como a juventude da terra – daí as muitas associações com o Jardim do Éden como 

o lugar originário, onde ocorrera o início dos tempos, sendo, portanto, privilegiado entre 

as criações de Deus para os homens. 

 

Cartas e diários de bordo impressionam porque descrevem o mundo 

descoberto como novo e outro, mas o sentido desses termos é diverso 

do que esperaríamos. De fato, ele não é novo porque jamais visto nem 

é outro porque inteiramente diverso da Europa. Ele é novo porque é o 

retorno à perfeição da origem, à primavera do mundo, ou à “novação 

do mundo”, oposta à velhice outonal ou à decadência do velho mundo. 

E é outro porque é originário, anterior à queda do homem. Donde a 

descrição da gente nova como inocente e simples, pronta para ser 

evangelizada26. 

 

 
24 Ibid., p. 12. 
25 VESPÚCIO, Américo. Novo mundo: as cartas que batizaram a América. Rio de Janeiro: Fundação 

Darcy Ribeiro, 2013. 
26 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. Op. cit., p. 63. 
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Assim, as lentes católicas também dão as cores aos primeiros encontros entre 

europeus e ameríndios. Aos olhos dos navegantes, alguns traços indígenas – como a 

nudez, a vida próxima à natureza, a ausência de instituições como o Estado ou os exércitos 

e certa timidez dos indígenas, muitas vezes espantados com esses homens que chegam do 

mar – são interpretados como expressão de uma inocência originária. Sua falta de 

vergonha não poderia ser maior do que a de Adão, afirma Pero Vaz de Caminha em sua 

carta do descobrimento27.  

Influenciado pelo frade espanhol Bartolomeu de Las Casas, que numerosas vezes 

intercedeu frente aos governantes espanhóis em favor da liberdade, da dignidade e dos 

direitos dos povos indígenas contra as violências que esses povos sofriam com a 

colonização, o Papa Paulo III promulga, em 1537, a bula papal Sublimis Deus, que 

reconhece a humanidade dos índios. Com esse documento, o Papa seguia a orientação 

dos dominicanos, que buscavam nos indígenas um novo grupo de fieis, e a igreja passa a 

considerar que os nativos americanos são como os europeus aos olhos de Deus, não 

devendo, portanto, ser despossados de suas propriedades ou escravizados, mas sim 

expostos às sagradas escrituras e ao batismo28. Logo, os índios passam a ser observados 

pelos europeus como uma nova humanidade.  

Ainda que a bula papal tenha um efeito limitado, já que inúmeras escusas foram 

encontradas para justificar o assassinato e a escravidão dos indígenas, a emissão de tal 

documento posiciona os povos indígenas em um outro patamar no imaginário europeu, 

cristalizando as notícias de Colombo sobre a inocência, a docilidade e a facilidade de se 

catequisarem os povos nativos da América. A partir de então, a compreensão europeia 

dos indígenas será fortemente influenciada pelo imaginário cristão, segundo o qual a 

ausência de uma instituição governamental ou de uma hierarquia social estrita não 

constitui uma diferença ontológica, mas sim o índice de uma ancestralidade teológica, em 

que a nudez e a inocência se referem ao mito paradisíaco de Adão e Eva 29.  

 

 
27 CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Op. cit. 
28 AVRAMESCU, Cătălin. An Intellectual History of Cannibalism. Princeton: Princeton University 

Press, 2009, p. 113. 
29 CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil. Op. cit., p. 92. 
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Figura 2 – Casal de índios do Novo Mundo. Xilogravura. Mundus Novus. Edição de Rostock, 

1505. 

 

Por sua vez, tais representações também geraram imagens que ajudaram a 

consolidar a figura dos indígenas como semelhantes aos primeiros habitantes do paraíso. 

Porém, ao contrário dos navegantes, os gravuristas raramente puderam observar a 

imagem de um índio real, e, portanto, baseavam-se somente nas descrições que lhes 

chegavam de terceiros. Além disso, como afirma Chicangana-Bayona em seu estudo 

sobre as primeiras imagens dos indígenas, era comum que os gravuristas europeus do 

período adaptassem pranchas de outras ilustrações para a construção de novas gravuras30. 

As gravuras dos povos autóctones da América provavelmente foram produzidas a partir 

de pranchas com gravuras de Adão e Eva, apenas readaptadas com a adição ou a subtração 

de alguns elementos para um novo contexto. 

Por outro lado, um segundo elemento do pensamento tradicional europeu também 

é mobilizado para a compreensão dos hábitos dos povos ameríndios. Trata-se da noção 

medieval de povos selvagens e sem comunidade, que habitam florestas e bosques, ou de 

grupos de pessoas que decidiram habitar autonomamente as matas distantes das vilas e 

 
30 CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e selvagens do novo mundo. Op. 

cit., p. 27. 
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dos burgos, algo relativamente comum na Europa medieval31. Assim, o medievo europeu 

produz uma série de imagens sobre os selvagens como pessoas agressivas e vis, habitantes 

das florestas que não compartilham das mesmas condutas e dos mesmos valores e 

princípios dos grupos sociais comuns. Ao encontrarem os povos indígenas, os europeus 

logo estabelecem uma relação entre grupos de selvagens europeus e povos nativo-

americanos, sem, contudo, compreender as enormes diferenças entre esses grupos. Como 

afirma Manuela Carneiro da Cunha: 

 

Os homens selvagens são uma invenção europeia, que obedece 

essencialmente a natureza interna da cultura ocidental. Dito de 

forma abrupta: o selvagem é um homem europeu, e a noção de 

selvageria foi aplicada a povos não europeus como uma 

transposição de um mito perfeitamente estruturado, cuja natureza 

só pode ser entendida como parte da evolução da cultura 

ocidental. O mito do homem selvagem é um ingrediente original 

e fundamental da cultura europeia32.  
 

Observados pelos europeus, os indígenas americanos são tomados como a 

expressão de uma naturalidade supostamente esquecida ou ultrapassada por uma Europa 

cristã, socialmente organizada em torno de instituições rigidamente hierárquicas. A 

princípio, essas figuras rementem aos personagens de mitos antigos, como os faunos e os 

sátiros, ou ainda como Silvano, o deus romano protetor das matas, um mito próximo ao 

que teria sido o mito grego de Pã. 

As narrativas tradicionais europeias pautavam a forma como o continente 

americano e os seus povos nativos eram pensados pelos europeus. Chamados de “índios”, 

uma vez que os europeus acreditavam terem chegado às Índias, os povos nativos foram 

registrados pelo olhar medieval dos viajantes, os quais viram neles os habitantes naturais 

do paraíso terrestre ou os selvagens habitantes das matas. Outros tantos relatos apócrifos 

foram feitos e disseminados, com o objetivo de se lucrar com as histórias do novo mundo, 

e, a partir destas inúmeras fontes, criou-se uma verdadeira mitologia, cuja extensão 

influenciou profundamente a imagem consolidada da América e de seus povos entre 

europeus de diversas regiões. 

 

 
31 Ibid., p. 38. 
32 CLAUDE, Kappler. Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média. São Paulo: Martins 

Fontes, 1994, p. 229. Apud CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e 

selvagens do novo mundo. Op. cit., p. 39.  
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Figura 3 – Maestro de Bxg. Família de 

selvagens. Xilogravura, 1470-1490. 
Figura 4 – Projeto para um vitral com o 

homem selvagem. Caneta, tinta e pincel, 

lavagens cinza, verde e marrom. Museu 

Britânico, c. 1525-28. 
 

1.2 O canibalismo 
 

Ao longo do século XVI, os relatos de viajantes e marinheiros que estiveram em 

território americano constituíram as principais fontes de informação sobre os índios na 

Europa, e muitos desses relatos foram publicados ao lado de ilustrações dos povos 

ameríndios, em cenas descritas por esses viajantes. Esses relatos ilustrados alimentaram 

a curiosidade de um público cada vez mais atento às estranhezas e ao exotismo de uma 

população tão distante quanto diferente de si e de outros povos conhecidos no oriente.  

Em contradição com a imagem do paraíso, o primeiro traço que identificava os 

povos nativos ao olhar europeu foi certamente a antropofagia33. Aos olhos medievais dos 

navegantes, o canibalismo infringe os mais básicos preceitos de cultura cristã, e esse 
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costume indígena rapidamente se torna o termo definidor da compreensão que os 

europeus elaboram sobre os nativos-americanos.  

O termo “canibal” foi utilizado pela primeira vez por Cristóvão Colombo, e surge 

como uma derivação de “caribal”, o habitante do Caribe, como foram apelidadas as terras 

recém-descobertas, ou ainda, como afirma Tzvetan Todorov, uma derivação de Can, em 

referência ao Grande Can, senhor em terras indianas procuradas por Colombo, que 

realmente acreditava ter chegado à Índia. Descrições que, poucos anos depois, também 

provocariam a relação com cães, sendo os indígenas descritos como seres cinocéfalos. 

Canibais seriam, então, seres com cabeças de cães, por se alimentarem de carne humana34. 

De modo semelhante, os mapas europeus produzidos no século XVI apresentam o novo 

continente como terra dos canibais, sendo ilustrados como pessoas nuas que comem carne 

humana35.  

Em 1592, o livro Americae Tertia Pars36, terceiro volume da série Grand 

Voyages, torna-se a grande referência europeia sobre os indígenas brasileiros e o 

canibalismo. A publicação de Theodore de Bry contém dois relatos de viajantes que 

estiveram no Brasil em contato com os nativos. O primeiro relato é o do artilheiro alemão 

Hans Staden, que participou de uma viagem junto a um navio espanhol que se dirigia ao 

Rio da Prata em 1549. Sobrevivente de um naufrágio, Staden conseguiu alcançar a região 

de São Vicente com um grupo de marinheiros. Alguns tentaram retornar para a região do 

Rio da Prata, mas o artilheiro alemão aceita uma posição no forte português São Filipe de 

Bertioga, na costa brasileira, um cargo que poucos gostariam de ocupar, dado o intenso 

número de conflitos entre os europeus e os indígenas da região. 

Após quase dois anos vivendo no forte, Staden é capturado por índios tupinambás 

enquanto caçava e é mantido prisioneiro por nove meses. Nesse período lhe é colocado 

um colar de contas, sendo que, a cada dia, uma conta é retirada, levando o prisioneiro a 

perceber que logo seria comido pelos indígenas. Após meses sob o domínio dos nativos, 

 
34 BONFÁ, Luana Tainá da Silva. A temática indígena na arte brasileira: anos 70 e 80. Dissertação 

(Mestrado em Artes) – Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2018, p. 16; TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do Outro. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999, p. 40; CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil. Op. cit., p. 98. 
35 CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e selvagens do novo mundo. Op. 

cit., p. 63; PRIORE, Mary del. Retrato da América quando jovem. Imagens e representações sobre o Novo 

Continente entre os séculos XVI e XVIII. Revista Estudos Históricos, v. 5, n. 9, pp. 3-13, 1992. 
36 Americae tertia pars Memorabile[m] provinciae Brasiliae historiam contine[n]s, Germanico primùm 

sermone scriptam à Ioa[n]ne Stadio Homburgensi Hesso, nunc autem Latinitate donatam à Teucrio Annaeo 

Priuato Colchanthe Po: & Med: addita est narratio profectionis Ioannis Lerij in eamdem provinciam, qua[m] 

ille initio Gallicè conscripsit, postea verò Latinam fecit.: His accessit descriptio morum & ferocitatis 

incolarum illius regionis, atque colloquium ipsorum idiomate conscriptum. 



31 

 

 

Staden se salva ao perceber que os indígenas não lhe comeriam se o julgassem um covarde 

ou se pensassem que estava doente. Entre fingimentos de fraqueza e adoecimento, o 

artilheiro alemão ganha tempo, até que consegue fugir da aldeia com a ajuda de um navio 

francês, após portugueses e espanhóis terem lhe recusado auxílio, pois não gostariam de 

entrar em conflito com os indígenas. 

 O segundo relato é de Jean de Léry, seminarista protestante francês que, em 1556, 

parte para a colônia francesa no Brasil – conhecida à época como “França Antártica” – 

junto à frota de Nicolas Durant de Villegagnon, almirante francês responsável pela 

colonização do território brasileiro. Léry tinha o objetivo de se estabelecer na região, mas, 

após viver quase um ano no Forte Coligny, na região da Baía de Guanabara, foi expulso 

por Villegagnon junto a outros calvinistas, acusados de heresia. Durante os cinco meses 

em que viveu nas matas brasileiras, Léry entrou em contato com os povos tupinambás e 

testemunhou a guerra indígena e os seus rituais de antropofagia dos inimigos. O 

seminarista retornou, então, à França, em uma viagem que quase lhe custou a vida: os 

marinheiros ficaram sem comida e quase morreram de fome. Chegando à sua terra natal, 

Léry escreve um relato de seus dias com os indígenas, e em muitas passagens relativiza 

o suposto barbarismo desses povos, em comparação com as barbáries e as violências que 

são vistas nas terras europeias. 

 

agora conheço que vós [...] franceses, sois grandes loucos; pois é 

preciso trabalhar tanto em passar o mar, onde sofreis tantos incômodos, 

como os dizeis, quando aqui chegais, para amontoar riquezas. Dar a 

vossos filhos ou para aqueles que, vos sobrevivem? A terra, que vos 

nutriu, não é também suficiente para nutri-los? Temos (acrescentou ele) 

pais, mães e filhos, aos quais amamos e prezamos; mas como estamos 

certos de que, depois de nossa morte, a terra que nos nutriu, também os 

nutrirá, por isso descansamos e sem o mínimo cuidado37. 

 

 
37 LÉRY, Jean de. História de uma viagem feita à terra do Brasil. In: SCHWARCZ, Lilia; PEDROSA, 

Adriano (Orgs.) Histórias Mestiças: antologias de textos. Rio de Janeiro: Cobogó; São Paulo: Instituto 

Tomie Ohtake, 2014, p. 36. 
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Figura 5 – Theodore de Bry. Capa do livro Americae Tertia Pars, 1592 

 

Apesar de os relatos contextualizarem os rituais antropofágicos dos indígenas 

tupinambás e descrevê-los como parte de uma ritualística, as imagens descritas por esses 

viajantes são fortes, pois apresentam o modo como as comunidades indígenas matam os 

prisioneiros de guerra após determinado período: seus corpos são despedaçados, assados 

ou cozidos. Assim, ainda que o relato de Léry diferencie os rituais antropofágicos do 

canibalismo puro – ao qual os navegantes esfomeados quase recorreram durante sua 

viagem de retorno à Europa –, e mesmo que o relato de Staden tenha apresentado 

detalhadamente as características desse ritual que exigia etapas muito específicas – 
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conhecimento que, inclusive, lhe salvou a vida –, as descrições dos festins antropofágicos 

impressionam, e as imagens dos indígenas se alimentando de carne humana, apresentadas 

nas ilustrações do livro (Figura 5, Figura 6), se popularizam rapidamente. Tais ilustrações, 

por sua vez, destacam o caráter grotesco que as cenas ritualísticas teriam segundo o olhar 

europeu, e associam o costume antropofágico a imagens monstruosas, com figuras de 

rostos grotescos e dentes afiados38. 

Nesse sentido, ainda que as imagens elaboradas por Theodore de Bry ilustrassem 

os relatos de Staden e Léry, elas parecem se aproximar mais da perspectiva de outro frade 

francês. O franciscano André Thévet também viajara para o Forte Coligny, na baia de 

Guanabara, em 1555, para servir como capelão da colonização francesa da região, mas 

acabou ficando no forte por apenas dez semanas. De acordo com o relato de Jean de Léry, 

durante a sua viagem Thévet adoeceu e não chegou a entrar em contato direto com os 

indígenas, de modo que parte considerável de sua experiência deriva das histórias que 

marinheiros da região lhe transmitiam. Ao retornar à França em 1556, Thévet escreve o 

livro Les singularitez de la France Antarctique, publicado no ano seguinte, com uma série 

de relatos e ilustrações sobre sua experiência na América tropical. Porém, ao contrário de 

Staden e Léry, o frade franciscano apresenta uma imagem fortemente negativa dos 

indígenas, que, em sua perspectiva, não conheciam nenhum tipo de ritual, funeral ou 

casamento, além de serem libidinosos, selvagens e violentos ()39.  

 
38 CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. Imagens de canibais e selvagens do novo mundo. Op. 

cit., p. 100. 
39 CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil. Op. cit., p. 95. 
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Figura 6 – Theodor de Bry. Mulheres e crianças da tribo tomam mingau feito com as tripas do 

prisioneiro sacrificado. Gravura em metal. Americae Tertia Pars. Frankfurt, 1592. 
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Figura 7 – André Thevet e Jean Cousin. Équarrissage de la victime. Xilogravura, 1557. 

 

  

 Figura 8 – André Thevet e Jean Cousin. Chausse–Trapes des Sauvages. Xilogravura, 1557. 
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As imagens dos tupinambás esboçadas por Thevet intensificam uma perspectiva 

animalesca dos povos ameríndios. Mais inspirado pela imaginação do que pela 

experiência, o frade elabora em texto e imagem uma figura indígena desumana, em que a 

antropofagia surge como impulso quase que incontrolável; um instinto que emerge até 

entre bebês e que não se retém mesmo durante as batalhas. Por outro lado, o relato de 

Thevet sobre a selvageria indígena não é o único, e encontra semelhanças com as 

afirmações de Pero de Magalhães Gandavo, navegante que esteve no Brasil e publicou, 

em 1576, o livro História da Província Santa Cruz, A que vulgarmente chamamos Brasil. 

Ali, Gandavo já considerava os índios como seres selvagens cuja língua não tem o F, o L 

e o R, e que, portanto, não conhecem fé, lei ou rei. Esse é o início de uma compreensão 

que seguirá muito viva até o século XIX, de que os índios vivem desordenadamente, o 

que os caracteriza pelo signo da falta. De acordo com esses relatos, a maior marca dos 

indígenas é a ausência das instituições, dos costumes e das qualidades dos povos 

europeus, como a justiça, a moral ou a religião, que regulam a vida dos seres humanos, 

sendo, portanto, mais próximos das feras do que dos humanos. 

 

1.3 O reflexo indígena 
 

Entre tantos escritos sobre os povos da América do Sul, o ensaio Dos Canibais, 

de Michel de Montaigne, constitui uma importante apologia pública dos indígenas do 

Brasil. Porém, diferente de outros tantos escritos sobre os povos ameríndios, o texto de 

Montaigne não busca definir o que são os povos indígenas, senão lhes compreender em 

relação à sua própria cultura. Assim, Montaigne talvez seja o primeiro escritor a mobilizar 

a cultura ameríndia como ponto de partida para uma reflexão que envolve conjuntamente 

os hábitos e os costumes indígenas, bem como os hábitos, os costumes e o caráter dos 

povos europeus. Para tanto, Montaigne relativiza o sentimento de estranheza e os 

julgamentos morais dos europeus frente aos hábitos indígenas mais distantes como o 

canibalismo, a partir de um exercício de buscar se colocar na posição do outro. Com base 

nos conhecimentos que reuniu dos nativo-americanos, o filósofo indaga o que eles 

estranham da cultura europeia e se permite perguntar: não estariam certos em seus 

estranhamentos? Não poderiam eles nos condenar moralmente por nossos hábitos? 

O filósofo quinhentista era, de fato, um interessado nos assuntos indígenas. 

Impressionava-o a radicalidade da diferença entre os tupinambás e os povos europeus. O 

autor afirma ter uma grande biblioteca sobre o assunto, na qual constam os relatos de 
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viajantes como Jean de Léry, André Thévet e de tantos outros – a exemplo dos relatos de 

Las Casas, grande defensor dos indígenas contra os crimes dos espanhóis –, além de uma 

vasta coleção de objetos, adornos e espadas indígenas40. Por sua vez, Montaigne valoriza, 

acima de tudo, os relatos e os diálogos, tomando como fontes um de seus empregados, 

que havia vivido quase doze anos entre os índios brasileiros, durante a construção do 

Forte Coligny, na Baía de Guanabara, além de suas próprias experiências no contato com 

os indígenas, que o filósofo teve a oportunidade de conhecer por ocasião do encontro de 

tais indivíduos com o rei Carlos IX, apesar das dificuldades idiomáticas encontradas41. A 

partir do testemunho de tantos viajantes que passaram pela América tropical, desse 

homem simples e dos indígenas que o filósofo conheceu, Montaigne concebeu uma 

compreensão inédita sobre os indígenas brasileiros.  

Em seu ensaio sobre os indígenas publicado em 1580, Montaigne constrói uma 

perspectiva positiva dos povos ameríndios, que se opõe ao quadro negativo que dominava 

o imaginário europeu sobre os indígenas. Em suas reflexões, Montaigne intensifica a 

compreensão de que os povos ameríndios, os seus costumes e o seu modo de vida são 

obras próprias da natureza, de modo que a ausência de instituições e hábitos europeus é 

entendida como a expressão da humanidade em sua condição natural, em oposição ao 

europeu, que representa uma condição artificial, distante da natureza. Nesse sentido, o 

filósofo retoma a perspectiva dos primeiros viajantes, para quem os indígenas 

representam a origem da humanidade, mas, por outro lado, Montaigne lê em chave 

positiva as ausências e as faltas creditadas a esses povos. 

 

É uma nação, diria eu a Platão, em que não há nenhuma espécie de 

comércio, nenhum conhecimento das letras, nenhuma ciência dos 

números, nenhum termo para magistrado nem para superior político, 

nenhuma prática de subordinação, de riqueza ou de pobreza, nem 

contratos nem sucessões, nem partilhas, nem ocupações além do ócio, 

nenhum respeito ao parentesco exceto o respeito mútuo, nem 

vestimentas, nem agricultura, nem metal, nem uso de vinho ou de trigo. 

As próprias palavras que significam mentira, traição, dissimulação, 

avareza, inveja, difamação, perdão são desconhecidas. Como ele 

consideraria distante dessa perfeição a república que imaginou42! 
 

Ao recuperar a postura de Platão, para quem as melhores coisas do mundo são 

derivadas da natureza, da fortuna e da arte, Montaigne conclui que os índios vivem 

perfeitamente justamente por viverem de modo natural. Contudo, Montaigne não compõe 

 
40 MONTAIGNE, Michel de. Os Ensaios: uma seleção. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 148. 
41 Ibid., p. 156. 
42 Ibid., p. 158. 
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uma ideia do indígena como bom selvagem, que habita as matas isoladamente, sem 

cultura ou sociedade. O autor sabe por suas fontes que os indígenas têm algum tipo 

organização social e que não são seres livres ou puros de qualquer pecado ou desejo vil. 

Porém, Montaigne caracteriza as instituições indígenas como naturais, ou mais próximas 

da natureza, em oposição à organização social europeia, que ele afirma como artificial. A 

partir de então, o autor pôde questionar o lugar comum do selvagem-primitivo como 

bárbaro, em oposição ao europeu civilizado. Uma vez que o artifício das sociedades 

europeias não resulta numa maior liberdade, bravura ou felicidade de sua população, 

deveriam os indígenas ser considerados bárbaros apenas por não usarem calças43?  

Assim, a violência, a vingança e a ferocidade das guerras indígenas – e até mesmo 

o canibalismo – são relativizados frente a outras crueldades que são vistas na Europa, 

como a crueldade de queimar um ser humano vivo, que se via acontecer sob pretextos 

religiosos, ou as guerras de conquista, cujos objetivos eram apenas a posse de algo 

pertencente ao outro. “Cada um chama de barbárie o que não é de seu costume”, afirma 

Montaigne44. Assim, o filósofo termina por exaltar a cultura indígena de viver de forma 

coletiva e igualitária, a sua capacidade de compartilhar, de viver sem avareza ou ambição, 

com coragem e bravura, elementos que ele reconhece semelhantes nos indígenas e em 

Esparta, e os valoriza tal qual Platão45. 

Os escritos dos viajantes quinhentistas, bem como os ensaios e as críticas de 

Montaigne à sociedade europeia, influenciaram o pensamento de diversos pensadores 

franceses, como Montesquieu, Voltaire e Diderot, mas principalmente Jean Jacques 

Rousseau46. O filósofo genebrino retoma as reflexões de Montaigne ao questionar as 

barbáries de sua civilização em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens. Por sua vez, ao pensar o homem em estado de natureza, 

Rousseau estabelece uma clara distinção com os povos ameríndios, uma vez que esses já 

vivem em algum tipo de sociedade, e o estado de natureza pressupõe a solidão, assim, as 

sociedades indígenas comporiam um meio termo entre o estado de natureza e as 

sociedades modernas. 

 

Os homens nesse estado [de natureza], não tendo entre si nenhuma 

espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser 

bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes [...]. Não vamos, 

 
43 Ibid., p. 157. 
44 Ibid., p. 145. 
45 LESTRINGANT, Frank. O Brasil de Montaigne. Revista de Antropologia, v. 49, n. 2, 2006, p. 522. 
46 Ibid., p. 527. 
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sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia da 

bondade, o homem seja naturalmente mau; [...] de sorte que se poderia 

dizer que os selvagens não são maus justamente por não saberem o que 

é serem bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio 

da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os 

impedem de proceder mal47. 
 

Ainda assim, as reflexões e afirmações de Rousseau, tais como “tudo degenera 

entre as mãos dos homens”, presente no Livro I de Emílio ou Da educação, fomentam 

uma nostalgia do estado de natureza que se encontra com o imaginário idealizado dos 

indígenas como seres naturais48. A noção de bondade natural desenvolvida pelo filósofo 

se aproxima dos relatos de viajantes e mesmo das reflexões de Montaigne sobre os 

indígenas brasileiros, ainda que Rousseau tenha em mente um número muito maior de 

povos ditos não-civilizados, para além dos povos ameríndios, uma vez que há uma gama 

muito maior de informações sobre os povos de outras regiões do mundo na Europa do 

século XVIII.  

Assim, desde o descobrimento, os povos que aqui residem também são observados 

por uma ótica idealizada, que oscila entre o paradisíaco e o bárbaro. Os relatos mais 

próximos, como os de Jean de Léry e Hans Staden, acrescentam, por sua vez, detalhes e 

reflexões que dão a ver aspectos mais complexos da vida e dos costumes dos povos 

ameríndios. Esses relatos serão utilizados por Michel de Montaigne em suas reflexões 

sobre os povos canibais. Porém, além de considerar os povos indígenas, o filósofo 

inaugura uma reflexão sobre a própria cultura europeia a partir deste novo outro. 

Montaigne elabora o que Michel de Certeau define como “heterologia”, ao estabelecer 

um discurso sobre o outro ao mesmo tempo em que fornece ao outro um discurso sobre 

o si49. Uma habilidade de jogar com dois lugares será recuperada em parte por Jean-

Jacques Rousseau, quando esse elabora uma noção de bondade natural do homem, que 

lhe fornece as bases sobres as quais o filósofo irá criticar a cultura europeia de seu tempo. 

Ainda que tal noção seja puramente hipotética, ela se assemelha aos relatos idealizados 

de exploradores que passaram pela América e, a partir de então, a imagem dos povos 

indígenas do Brasil será profundamente influenciada por essa compreensão: o estado de 

natureza como estado sem vícios, paixões ou desejos capazes de corromper o caráter dos 

seres humanos. 

 
47 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 187-188. 
48 FORTES, Luiz R. Salinas. Rousseau: O bom selvagem. São Paulo: FTD, 1989, p. 19. 
49 LESTRINGANT, Frank. O Brasil de Montaigne. Op. cit., p. 527. 
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1.4 O indígena sob o olhar romântico 
 

No século XIX, as transformações culturais e científicas da Europa também 

impactam o modo como os europeus produzem imagens dos povos indígenas. A começar 

pelo aspecto literário. É nesse período que povos nativos da região passam de povos 

habitantes das florestas para representantes da nação. Ainda assim, esse processo de 

ascensão da imagem indígena é concomitante à restituição da guerra justa contra aqueles 

que se opunham ao domínio português e à invasão de suas terras. Com a chegada da corte 

portuguesa no Brasil, em 1808, o Príncipe Regente de Portugal, d. João VI, assina a Carta 

Régia, retomando o combate a todas as populações indígenas que se opõem ao domínio 

da corte portuguesa, uma medida posta em prática para reiterar o domínio político e 

militar da corte sobre o território nacional. Porém, como consequência, a carta legitima 

os embates violentos nas diversas fronteiras agrícolas do país.  

Por outro lado, é nesse período que a imagem indígena começa a ser considerada 

como índice de nacionalidade brasileira. Depois de viajar ao Brasil entre 1811 e 1812, o 

historiador francês Ferdinand Denis escreve uma breve história do país, o Résumé de 

l’histoire littéraire du Portugal suivi du résumé de l’histoire littéraire du Brésil (1826). 

Na publicação, que seria posteriormente adotada como um livro didático oficial do 

segundo reinado brasileiro, Denis retoma os poemas nativistas de Basílio da Gama e Santa 

Rita Durão, e caracteriza o Brasil por sua natureza e por seus índios, assim como faziam 

também a maioria dos estrangeiros50.  

A figura do indígena, por sua vez, passa a contar como elemento característico da 

jovem nação. Em sua análise da literatura do país, Ferdinand Denis propõe que o Brasil, 

como país jovem, deveria desenvolver uma autonomia literária frente ao classicismo que 

dominava a literatura europeia. Surge, assim, uma valorização dos elementos nativos da 

região. Para Lúcia Ricotta, Ferdinand Denis transpõe a problemática rousseauniana da 

natureza como origem e da artificialidade como consequência da civilização para o 

contexto da fundação do nacionalismo romântico brasileiro51. Desse modo, o índio passa 

a ser a figura autêntica de um país cuja origem remonta à própria natureza, o que se 

relaciona ao modo positivo como Montaigne e posteriormente Rousseau caracterizaram 

 
50 CANDIDO, Antonio. O romantismo no Brasil. São Paulo: Humanitas; FFLCH, 2002, p. 21. 
51 RICOTTA, Lucia. A constelação espacial das cenas de origem em Scènes de La Nature, de Ferdinand 

Denis. Revista USP, n. 91, 2011, p. 114. 
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o estado de natureza. A orientação de Denis para os poetas e escritores brasileiros é que 

assumam tal configuração de valores, que é especificamente forte na literatura francesa, 

para, a partir daí, conformarem uma origem particular e idealizada para a nação 

brasileira52. 

 Nesse momento, a França se consolidava como centro comercial e cultural da 

Europa e, portanto, do mundo, o que a tornava o principal destino dos filhos de nobres e 

grandes proprietários do país. Além disso, os jovens nascidos próximos ao processo de 

independência nacional assumiam uma postura antagônica à colonização portuguesa, e 

enxergavam na França um novo modelo de nacionalidade e modernidade a ser seguido 

no país, de modo que os precursores do indianismo nacional são fortemente influenciados 

pelo pensamento francês. Por este motivo, Gonçalves de Magalhães afirmaria: “hoje o 

Brasil é filho da civilização francesa”53. 

Não à toa, os jovens José Gonçalves de Magalhães, Francisco de Sales Torres 

Homem e Manuel de Araújo Porto-Alegre publicaram, em Paris, a revista Nitheroy: 

Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes (1836), que versava sobre os temas 

brasileiros e lançava as primeiras sementes do indianismo, com uma valorização da figura 

indígena como elemento nativo, original e singular do país54. Na revista, Gonçalves de 

Magalhães publica seu famoso Ensaio sobre a história da literatura brasileira, em que 

traça os contornos gerais do que deveria ser a literatura brasileira, dado que a literatura 

de uma nação representaria seu caráter e a força de suas qualidades mais relevantes. 

 

A literatura de um povo é o desenvolvimento que ele tem de mais 

sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, e de mais belo na 

Natureza, é o quadro animado de suas virtudes, e de suas paixões, o 

despertador de sua glória, e o reflexo progressivo de sua inteligência55. 

 

Assim, a literatura brasileira deveria exprimir o caráter nacional, a moral e a 

inteligência do povo brasileiro. Para tanto, Magalhães argumenta que a literatura nacional 

deveria retornar aos primeiros anos após o descobrimento, momento originário do país, 

restando a contar a história do despertar de nossa tradição e da marcha de nosso 

desenvolvimento intelectual. O retorno ao princípio objetiva a narração da história dos 

primeiros brasileiros, filhos de degredados portugueses que foram aqui despejados da 

 
52 CANDIDO, Antonio. O romantismo no Brasil. Op. cit., p. 21. 
53 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Ensaio sobre a História da Literatura Brasileira. 

Nitheroy: Revista brasiliense, sciencias, letras e artes, v. 1, n. 1, pp. 132-159, 1836, p. 149. 
54 CANDIDO, Antonio. O romantismo no Brasil. Op. cit., p. 26. 
55 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Ensaio sobre a História da Literatura Brasileira. Op. cit., 

p. 132. 
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metrópole, mas ignora os índios como tais: brasileiros. Ainda que reconheça o papel dos 

portugueses no extermínio indígena, a compreensão histórica de Magalhães antecipa a 

narrativa oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), de que o Brasil e 

os brasileiros nascem com a chegada dos portugueses e que aquilo que havia antes disso, 

ou, como afirma o poeta, a biografia cronológica dos autóctones do Brasil, não compete 

à história nacional56.  

De acordo com Magalhães, os indígenas deveriam surgir na literatura nacional 

como uma extensão da valorização da natureza. Aos poetas e escritores caberia retomar 

a imagens e a cultura dos povos autóctones, na medida em que a beleza de suas expressões 

culturais, como sua música e seus mitos, por exemplo, se assemelhavam à beleza das 

matas, dos rios, da fauna e do céu brasileiro. Uma figura que em nada questiona a política 

nacional indigenista até o momento, na medida em que o índio valorizado é sempre o 

índio do passado. Os povos indígenas do presente, aqueles com quem o governo e os 

fazendeiros travam intensas batalhas por territórios, não constam entre as imagens do 

romantismo nacional. A partir de então, a imagem indígena irá se tornar um elemento 

fundamental da iconografia romântica, e, por conseguinte, parte da iconografia oficial do 

segundo reinado. 

 

1.5 A retomada do bom selvagem no Brasil 
 

No século XIX, as imagens dos índios brasileiros elaboradas por europeus 

começam a ganhar contornos mais realistas e detalhados, por influência das ilustrações 

científicas desenvolvidas por naturalistas e etnógrafos que se preocupam com a 

verossimilhança dos desenhos, bem como pela sofisticação das técnicas de gravação e de 

impressão, que permitem imagens mais detalhadas e com maior riqueza de tonalidades.  

Este é o caso das gravuras de Carl Friedrich Phillip von Martius e do príncipe 

Maximilian de Wied-Neuwied, ambos naturalistas alemães que aportaram no Brasil em 

diferentes expedições científicas no início do século XIX, para estudarem a natureza e 

eventualmente os índios da região. Ao contrário das ilustrações do século XVI, as 

gravuras de Maximilian, Von Martius e de outros naturalistas foram elaboradas in loco. 

Ainda que, por vezes, tenham sido rapidamente esboçadas, já apresentam maior 

 
56 Ibid., p. 141. 
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sofisticação de detalhes e uma preocupação dos autores em capturar o assunto de modo 

mais fidedigno e científico ( 

Figura 9)57.  

 

 
Figura 9 – Maximiliam, Príncipe de Wied-Neuwied. Combat singulier des Botocudos sur le 

Rio Grande de Belmonte. Gravura, 1822. 

 

A pesquisadora Thekla Hartmann salienta que esses desenhos destoavam das 

ilustrações típicas dos indígenas que surgiam em livros de viagem e que, se reproduzidos 

fielmente, “com toda a certeza teriam chocado a opinião pública por não corresponderem 

aos estereótipos formados em relação ao indígena americano, nem às expectativas amenas 

associadas a um livro de viagem”58. Isto porque as pranchas das litografias e gravuras 

dessas expedições muitas vezes eram adquiridas individualmente por livreiros, que as 

encaminhavam para gravadores e coloristas com o objetivo de destacar o exotismo das 

cenas e tornar as imagens mais atraentes aos olhos dos consumidores. Os gravadores 

então alteravam a cena conforme achavam melhor, de modo que as gravuras em 

circulação se diferenciavam em alguns aspectos das originais.  

 
57 MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Estou Aqui. Sempre Estive. Sempre Estarei. Indígenas do 

Brasil. Suas Imagens (1505-1955). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012, p. 43. 
58 HARTMANN, Thekla. A Contribuição da Iconografia para o Conhecimento de Índios Brasileiros 

do Século XIX. São Paulo: Fundo de Pesquisa do Museu Paulista, USP, 1975. p. 92. (Coleção Museu 

Paulista, Série de Etnologia, v. 1) 
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As imagens dos indígenas brasileiros mudam mais intensamente com a chegada 

de pintores profissionais ao país. O primeiro a elaborar uma variedade de pranchas e 

gravuras de diferentes etnias brasileiras é o pintor Johann Moritz Rugendas. Ele aporta 

no Brasil junto à expedição científica do barão russo Georg Heinrich von Langsdorff, 

patrocinada pela Academia Real de Ciências de São Petersburgo, com o objetivo de 

descrever a fauna, a flora e os nativos do território brasileiro. 

 

Figura 10 - C. F. Ph. Von Martius. Walffentanz der Júris. Litografia, 1823-1831. 
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Figura 11 - Johann Moritz Rugendas. Indiens dans leur cabane. Gravura, 1827-1835. 

Figura 12 - Johann Moritz Rugendas. Chasse au tigre. Gravura, 1835. 
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Rugendas chega ao Brasil com apenas dezenove anos, mas seus estudos em 

desenho e pintura dão às suas pranchas um caráter mais artístico que as anteriores. As 

figuras indígenas aparecem em posturas mais naturais e as cenas por vezes envolvem 

elementos íntimos ou maior dramaticidade, com a inserção de maiores detalhes ao fundo 

e no primeiro plano, que ajudam a conferir mais realismo às imagens (Figura 11, Figura 

12). As pranchas de suas primeiras viagens serão reunidas na publicação Voyage 

pittoresque au Brésil, de 1835, trabalho que será muito bem avaliado no exterior, o que 

estimula o artista a retornar ao país para produzir mais obras. 

Apesar do sucesso de Rugendas, as ilustrações sobre os indígenas mais famosas 

no século XIX foram realizadas pelo artista francês Jean-Baptiste Debret. O artista de 

estilo neoclássico chegou ao Brasil em 1816, junto à Joachim Lebreton e a outros artistas 

franceses associados ao governo bonapartista, que buscavam novos postos de trabalho 

com a queda do regime napoleônico. Durante os quinze anos em que esteve no Brasil, 

Debret produziu diversas telas, gravuras e desenhos sobre os mais variados temas do país. 

Com acentuado olhar artístico, o pintor retratou desde momentos históricos da monarquia 

brasileira até cenas cotidianas de pessoas livres e escravizadas.  

 

 

Figura 13 – Jean-Baptiste Debret. Charge de cavalerie Gouaycourous. Gravura, 1834. 
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Figura 14 – Jean-Baptiste Debret. Botocoudos, Buris, Patachos et Macharis. Gravura, 1834. 

 

Em seu retorno à França, Debret publicou o livro Voyage Pittoresque et 

Historique au Brésil, que contém 36 pranchas com temas indígenas. Nelas, o artista 

retratou populações de diversas etnias do território brasileiro como botocudos, camacãs, 

coroados, charruas, guaicurus, macaxalis, pataxós, entre outros59. Essas gravuras 

apresentam as cenas de modo descritivo, influência dos desenhos etnográficos que se 

tornaram comuns no século XVIII, mas já apresentam também traços artísticos que 

destacam o caráter exótico que as culturas indígenas teriam aos olhos europeus. Inspiradas 

no estilo neoclássico que desenvolvia em suas telas e pinturas históricas, muitas das 

gravuras de Debret são focadas na ação de personagens individuais ou em pequenos 

grupos, com gestos intensos e enquadramentos que favorecem o sentido de movimento, 

rapidez e dramaticidade, com uma riqueza de detalhes nos adornos específicos de cada 

grupo (Figura 13).  

Por outro lado, Debret também optou por retratar cenas cotidianas dos indígenas, 

mas, ao buscar o exotismo dos costumes nativos, o artista recaí, muitas vezes, no 

estereótipo primitivista. Logo, algumas de suas gravuras representam os indígenas com 

traços animalescos (Figura 14). Nota-se que as imagens compõem a publicação ao lado 

de diversas anotações sobre os indígenas, muitas das quais contêm informações erradas, 

 
59 MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Estou Aqui. Sempre Estive. Sempre Estarei. Indígenas do 

Brasil. Suas Imagens (1505-1955). Op. cit., p. 50. 
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inclusive para os parâmetros da época, além de outros artificialismos e até mesmo 

algumas falsificações60. Ainda assim, as gravuras contêm detalhes e elementos que, 

apesar de seus erros descritivos, compõem uma rica e valiosa iconografia indígena do 

século XIX. 

  

 
60 Ibid., p. 51. 
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Capítulo 2: As representações modernas – O nacional e o colonial  

 

2.1 O desenvolvimento do neoclassicismo: retomar o passado é retomar a 

virtude 
 

No período em que se efetiva a independência do Brasil e o fim do regime 

colonial, a cultura intelectual e artística brasileira ainda se encontra profundamente 

atrelada à cultura portuguesa. O processo de independência brasileira, por sua vez, irá 

despertar, na vida social do país, um desejo de separação cultural e diferenciação 

identitária com relação à antiga metrópole.  

Nesse momento predomina, em ambos os territórios, o pensamento neoclássico 

ou o arcadismo: uma valorização das culturas da antiguidade, da vida pastoril, 

rememorada nos relatos de poetas romanos como Virgílio, Horácio e Anacreonte, 

associada a outras tendências que despontam no continente europeu, como o 

racionalismo, a expressão do desenvolvimento científico e da filosofia iluminista e o 

nacionalismo, que se transforma em uma grande força política na Europa após a 

Revolução Francesa. O neoclassicismo, o iluminismo e o nacionalismo constituem 

perspectivas de pensamento e cultura que estão intimamente associadas neste período, 

muitas vezes se misturando e até se confundindo, e marcando, conjuntamente, a passagem 

do século XVIII e do início do século XIX em ambos os territórios61.  

Derivado do Renascimento italiano, o neoclassicismo emerge com grande força 

como um movimento crítico aos arroubos maneiristas do Barroco e, posteriormente, do 

Rococó. Em um primeiro momento, a palavra “Barroco” é utilizada como sinônimo de 

“absurdo” ou “grotesco” e endereçada como crítica às manifestações amaneiradas de 

artistas que se recusam a seguir as regras recuperadas da antiguidade clássica62. Ainda 

assim, o barroco primeiramente se desenvolve na arquitetura das igrejas da Ordem dos 

Jesuítas, fundada para combater as influências da Reforma protestante na Europa, e, 

posteriormente, na pintura e na escultura que adornam esses edifícios.  

Livres das amarras do classicismo, os artistas do barroco desenvolvem formas 

voluptuosas e curvilíneas que se entrelaçam a uma arquitetura cada vez mais imponente. 

Permeado pelo objetivo de impactar os olhares dos fiéis, o barroco passa a expressar o 

 
61 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos I. 9. ed. Belo 

Horizonte: Editora Itatiaia, 2000, p. 41. 
62 GOMBRICH, E. H. The Story of Art. New York: Phaidon, 1989, p. 288. 
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poder da igreja católica, com traços curvilíneos e uma expressão sedutora de abundância 

e sofisticação. Logo, o estilo seria incorporado pelas cortes europeias e passaria a 

expressar também a abundância e o poder da vida aristocrática, com ornamentos 

vibrantes, ricos em detalhes, cada vez mais extravagantes, que, por vezes, resvalam no 

fantástico63. Aos poucos, o estilo sensual torna-se uma expressão do que há de mais 

sofisticado entre as classes abastadas, elementos epitomados ainda no final do século 

XVII, com a arquitetura palaciana de Versalhes, cujas grandiosidade e imponência 

evidenciavam o imenso poder da corte de Luís XIV64. 

O programa artístico de Luís XIV buscava apresentar, através de uma opulência 

de detalhes curvilíneos, típicos do estilo rococó, o esplendor da realeza francesa e, nesse 

sentido, a arquitetura e a decoração de grandes palácios como Versalhes eram mais 

importantes que a pintura dos salões65. Aos pintores reais cabia a tarefa de elaborar telas 

que ajudassem a decorar essas construções, como retratos dos monarcas, representações 

da corte e temas campestres ou religiosos, de caráter leve e, muitas vezes, frugal. Para 

Gombrich, um simples aldeão que adentrasse em um desses palácios encontraria um 

território de estranhas maravilhas, cheias de nuvens e anjos que tocam músicas e 

gesticulam sobre as bençãos do paraíso66.  

Porém, como salienta o historiador da arte Arnold Hauser, o século XVIII é rico 

em contradições67. Mesmo neste ambiente frugal e excessivo, o período clássico se 

mantém como um dos temas favoritos para pintores e artistas de estilo barroco e rococó. 

François Boucher (1703-1770) é um dos pintores mais expressivos do estilo rococó e 

também retoma as narrativas clássicas em suas pinturas. 

Na tela Diana após o banho (Figura 15), por exemplo, o pintor retoma a imagem 

de Diana, deusa caçadora dos bosques e dos animais, equivalente a Artêmis na mitologia 

grega. A cena retratada por Boucher nessa pintura remete à narrativa do encontro entre 

Zeus e Calisto, quando o deus do Olimpo toma a forma da deusa Artêmis para seduzir a 

jovem Calisto, filha Licáon, rei da Arcádia. A cena apresentada por Boucher retrata 

sobretudo o sentimento erótico que perpassa o momento. Zeus, na forma da bela Artêmis, 

seduz a jovem com as formas de seu corpo, e o momento escolhido pelo pintor é 

 
63 Ibid., p. 339. 
64 Ibid., p. 335. 
65 Ibid. 
66 “Once more we must imagine what it meant for a simple Austrian peasant to leave his farmhouse and 

enter this strange wonderland. There are clouds everywhere, with angels making music and gesticulating 

in the bliss of Paradise.”. Ibid., p. 340. 
67 HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1972, p. 781. 
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justamente aquele em que Calisto retorna o olhar para os seus pés, para a parte interna 

das pernas da deusa. Um jogo de erotismo que poderia muito bem acontecer dentro dos 

palácios reais (especialmente na corte de Luís XV, conhecido por ter várias amantes), 

enfeitados de tecidos ricamente coloridos, como o manto de azul intenso que cobre a relva 

na tela do artista. 

 

 

Figura 15 – François Boucher. Diana após o banho. Óleo sobre tela, 57 x 73 cm. Musée du 

Louvre, 1742 

 

Não é possível precisar uma data, mas, em meados do século XVIII, o pendor 

oficial se inclina ao classicismo de tons sóbrios, ambientes simples e paisagens singelas. 

Essa transição ficou expressa na curiosa anedota da condessa Du Barry. Cortesã e amante 

de Luís XV, ela buscou redecorar o castelo de Louvecciennes, que havia recebido de 

presente do rei, para recebê-lo em sua visita. Conhecida por sua atuação como mecenas 

de diversos artistas, a condessa comissiona quatro quadros para Fragonard (1732-1806), 

um dos mestres da pintura de estilo rococó, amplamente reconhecido nas cortes francesas 

do período. O artista, consciente da importância e do objetivo desta comissão, pinta quatro 

telas que encenam diferentes estágios do amor romântico. Porém, as pinturas são 
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rejeitadas por Madame Du Barry. A arte do século passado já se encontrava fora de moda, 

e o artista escolhido para substituir o antigo mestre é o neoclássico Joseph-Marie Vien  

 (1716-1809), um artista respeitado, mas de menor envergadura que o antecessor. 

 

Assim, após o inabalável sucesso dos artistas renascentistas na Itália do século 

XV, o estilo clássico sobreviveria paralelo à ascensão do barroco, cultivando expressões 

gregas e romanas em traços angulares e cores suaves, até uma nova ascensão no século 

XVIII, chamada neoclassicismo. Ao longo de mais de um século ocupando uma posição 

secundária no cenário artístico, os neoclássicos valorizam, ao contrário do barroco, 

manifestações sóbrias, de severidade muitas vezes estoica, com formas retilíneas e 

expressões calmas. Tais elementos podem ser observados nas obras Nicolas Poussin 

(1594-1665), um dos grandes representantes do estilo no século XVII. O artista francês 

se estabeleceu em Roma por volta de 1624, onde estudou profundamente as estátuas 

 

  

 

     Figura 16 - Nicolas Poussin. Et in Arcadia Ego. Óleo sobre tela, 85 x 121cm. Musée du 

Louvre, 1637-38 



53 

 

 

antigas, compondo, com base nessas referências, muitas obras que retomam temas 

clássicos, como passagens mitológicas e a Arcádia grega68. 

A Arcádia é especialmente interessante para nós, pois constitui uma das primeiras 

manifestações de idealização do passado na Europa moderna. A princípio um território 

montanhoso na região do Peloponeso, na antiguidade o território da Arcádia é apresentado 

por Teócrito como uma terra de bosques onde vivem pastores, homens e mulheres belos 

e saudáveis, cuja simplicidade lhes garante uma vida sem doenças. Essa perspectiva 

idealizada da Arcádia também aparece nas obras do poeta romano Virgílio, como uma 

terra de poesia e amor, de sonhos encantados e vida nobre, distante da violência e das 

tragédias da vida comum69. Esse tema é retomado no renascimento como referência a um 

passado idealizado, quando a terra era habitada por pastores felizes, cujas vidas simples 

e terrenas se assemelham às benesses do Éden de Adão e Eva.  

É nesse sentido que Poussin irá retomar a Arcádia em uma de suas telas mais 

famosas, Et in Arcadia Ego (Figura 16). A cena apresenta quatro pastores, os quais 

investigam uma tumba em que lê a inscrição “Et in Arcadia Ego”, que pode ser traduzida 

por “também na Arcádia eu estou”. A frase é um Memento Mori, que reafirma a presença 

da morte em todos os lugares, inclusive na Arcádia, terra paradisíaca de nobre e simples 

felicidade.  

Para o historiador da arte Walter Friedlander, a carga moral dessa obra só poderia 

ter sido produzida por um artista francês. Apesar de Poussin ter estudado principalmente 

em ateliês italianos, Friedlaender afirma que a arte francesa já desenvolve um methóde 

classique que une as ideias de raison e bon sense, isto é, a racionalidade como um 

fundamento da esfera moral, um método já debatido na cultura francesa desde Descartes, 

nome ao qual o pintor era associado70. 

Apesar da fama de Poussin, o classicismo ocupa um espaço pouco privilegiado no 

século XVIII. Porém, o estilo retornará mais forte na Europa após as descobertas 

arqueológicas das cidades de Pompéia e Herculano, em 1738 e 1748, respectivamente. A 

escala grandiosa dessas ruínas seria suficiente para impactar profundamente o 

pensamento europeu da Itália até os portos lusitanos. São inúmeras estátuas, vasos e 

colunas, além de toda a arquitetura urbana que remontava a aspectos políticos e sociais 

 
68 GOMBRICH, E. H. The Story of Art. Op. cit., p. 294; HONOUR, Hugh; FLEMING, John. The Visual 

Arts: A History. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984, p. 443. 
69 JENKYNS, Richard. Virgil and Arcadia, The Journal of Roman Studies, v. 79, 1989, p. 27. 
70 FRIEDLAENDER, Walter. David to Delacroix. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

1952, p. 2. 
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das sociedades antigas71. Com isso, a Itália, que já era um centro de referência sobre a 

antiguidade por toda a produção artística renascentista, se consolida como um centro 

turístico de toda a Europa, ansiosa por verificar as memórias de um passado perdido que 

emergia sobre as terras italianas. 

As memórias da antiguidade fomentaram em artistas e intelectuais da época um 

novo imaginário a respeito da vida civil e da arte. Por um lado, intelectuais como 

Winckelmann propõem uma nova sensibilidade estética a partir da arte herdada da 

antiguidade, principalmente a partir das descobertas de Pompeia e Herculano. Para o 

crítico de arte, as estátuas da antiguidade evidenciavam o espírito grego em seu amor à 

beleza, ao bem e à verdade. O caminho para a grandeza do artista seria, portanto, a 

imitação ou a emulação dos artistas antigos, não em suas obras, mas em seu espírito. Seu 

livro History of Ancient Art, em 1764, seria considerado uma das principais obras de 

história de arte da época, grandemente responsável pela interpretação moderna das obras 

da antiguidade. Com isso, Winckelmann seria o grande propagador de um novo ideal 

clássico, que não buscava apenas a cópia das obras antigas, mas compreendia nelas um 

modelo de condução do espírito, baseado na nobre simplicidade e na calma grandiosidade 

da arte antiga72. 

Por outro lado, aspectos do neoclassicismo também podem ser sentidos na 

filosofia francesa. Intelectuais como Montesquieu, Voltaire e Rousseau valorizam, nos 

relatos da antiguidade, os exemplos de cidadania como modelos de virtude política, em 

contraposição à superficialidade do caráter palaciano observada na nobreza europeia, 

particularmente na corte francesa. A antiguidade greco-romana é retomada por esses 

intelectuais como um modelo de caráter puro, sóbrio e modesto, um exemplo para a nova 

sensibilidade que despontava na época, com valores afeitos à natureza, à vida simples, à 

sinceridade e ao sacrifício cotidiano73. Entre esses intelectuais, o filósofo genebrino talvez 

seja o mais radical defensor da antiguidade como modelo de civilidade a ser seguida e 

incorporada pelos cidadãos europeus. 

 

Examinemos ainda, por um momento, essa preferência que se pretende 

dar à Grécia em relação a todos os outros povos e da qual parece que se 

fez ponto capital. Admirarei, caso se queira, povos que passam a vida 

na guerra ou nos bosques, que dormem deitados na terra e vivem de 

legumes. Essa admiração, com efeito, é bem digna de um verdadeiro 

 
71 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas 

franceses na corte de d. João. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 60. 
72 Ibid., p. 61; HONOUR, Hugh; FLEMING, John. The Visual Arts: A History. Op. cit., p. 476. 
73 GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. São Paulo: Contexto, 2008, p. 64. 
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filósofo; só a um povo cego e estúpido caberia admirar os que passam 

sua vida não defendendo sua liberdade, mas roubando-se e traindo-se 

mutuamente a fim de satisfazer a sua fraqueza ou a sua ambição e que 

ousam nutrir sua ociosidade com o suor, o sangue e os trabalhos de um 

milhão de infelizes74. 

 

Ao refletir sobre poesia árcade, Antônio Cândido faz uma observação sobre a 

noção valores neoclássicos. Assim como toda manifestação poética apresenta uma noção 

de sujeito ideal, aquele que aglutina os valores exaltados por uma cultura específica, para 

os neoclássicos tal personagem seria o “homem natural”: uma figura do passado que se 

assemelha aos pastores árcades, livres de corrupção moral e física pela simplicidade e 

honestidade de suas vidas, ou ao “bom selvagem”, de Rousseau, homem primitivo que 

preserva bondade inalterada pelas paixões mundanas, e ainda ao Cândido, de Voltaire, 

aquele que preserva a inocência original em relação aos seus contemporâneos75.  

Tais valores também chegam ao Brasil e os poetas nacionais buscam adaptar as 

expressões do neoclassicismo à realidade brasileira, encontrando na figura do indígena 

nacional um receptáculo dessas ideias. A poesia brasileira mescla essa tendência 

genealógica do estilo neoclássico, sentimento sobre o qual se fundamenta também o 

gênero pastoril da poesia árcade, com a imagem idealizada dos povos indígenas 

brasileiros. Assim como os intelectuais franceses, a valorização do passado clássico aqui 

também se expressa como uma oposição entre o passado natural da antiguidade e o 

presente urbano – das cidades em crescimento e de uma vida coletiva permeada por 

códigos de conduta, valores e desejos considerados não naturais. De modo semelhante, a 

valorização do passado clássico europeu também é carregada de uma “busca pelas 

origens”, também elaborada pelos poetas nacionais na imagem dos povos nativos.  

A figura indígena desenhada pelos poetas árcades como Basílio da Gama (1741-

1795) e Santa Rita Durão (1722-1784) consegue incorporar os valores neoclássicos, dado 

que a escravidão indígena havia sido abolida em meados do século XVIII e, nas regiões 

urbanas, os indígenas já estavam praticamente extintos ou aculturados, portanto, a 

exaltação do antepassado índio não colocava em questão o sistema social baseado na 

escravidão do negro76 – pelo contrário, iniciava-se um movimento que seria acompanhado 

pelos românticos, de ignorar o presente e o passado da população afro-brasileira. 

 
74 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes. In: Rousseau. São Paulo: Abril 

Cultural, 1973, pp. 408-409. 
75 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos I. Op. cit., p. 56. 
76 CÂNDIDO, Antônio. Educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989, p. 172. 
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Em O Uraguai (1769), Basílio da Gama imprime sobre a figura do indígena 

brasileiro a imagem do bondoso homem natural, avesso à vida da corte, à religião e as 

hierarquias sociais77. Em defesa da administração pombalina, de caráter racionalista e 

centralizador, e em oposição à presença dos jesuítas no país, o autor apresenta os 

religiosos como inimigos dos indígenas, heróis que lutam em defesa de sua liberdade. 

 

… todos sabem 

Que estas terras, que pisas, o céu livres 

Deu aos nossos Avós; nós também livres  

As recebemos dos Antepassados:  

Livres são de as herdar os nossos filhos. 

 

 Por sua vez, em Caramuru (1781), Frei Santa Rita Durão acentua a imagem 

bárbara do indígena como fera selvagem e, quando não, incorpora aos nativos os ideais 

civilizatórios europeus. Apesar de mais detalhado na descrição dos costumes indígenas e 

da flora local, Durão reafirma o indígena como primitivo que oscila entre a fúria canibal 

e a inocência original. O autor será muito lido pelos românticos e precede o indianismo 

ao representar a mulher indígena com traços de donzela, retomando valores das narrativas 

medievais. Nesse sentido, Caramuru envolve uma mescla da tradição católico-barroca 

com a poesia árcade. Ao retomar os temas pastoris de traço neoclássico, o autor também 

rejeita a tradição helênica e os seus recursos à mitologia, enquanto, por outro lado, 

emprega descrições profusas da flora local, que se distanciam das sóbrias passagens 

árcades para construir uma epopeia barroco-cristã78. 

Essa associação entre os valores neoclássicos e o território nacional seria movida, 

sobretudo, por um novo sentimento nacionalista, de engajamento civil com a sociedade e 

com a nação, responsável por animar nos escritores brasileiros o desejo de formação de 

uma literatura nacional que deveria ser tão potente quanto a literatura europeia ainda no 

século XVIII. Por sua vez, tais obras não configuram manifestações espontâneas de 

patriotismo, mas são parte de um programa literário responsável pela sistematização 

inicial da literatura no país e pela proposição dos primeiros objetivos nacionalistas a 

serem alcançados pelos escritores, como a diferenciação de outras literaturas e a 

particularização dos temas nacionais, conforme apontariam mais tarde Ferdinand Denis e 

Almeida Garret. 

 
77 LIMA, Maria de Fátima Gonçalves. O indianismo na literatura brasileira. Revista Metalinguagens, v. 7, 

n. 3, 2020, p. 188. 
78 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 50. ed. São Paulo: Cultrix, 1994, p. 70. 
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Se arriscarmos transpor para o campo das artes visuais o conceito de formação, 

tal como utilizado por Antônio Candido em sua análise das origens da literatura brasileira, 

podemos afirmar que há uma correspondência temporal entre a formação de uma 

literatura nacional e a formação de uma pintura nacional. Em resumo, para Antônio 

Candido a ideia de formação do sistema literário deve ser pensada na medida em que há 

um conjunto de obras associadas por denominadores comuns, como a língua, os temas e 

as imagens, mas também alguns elementos de “natureza social e psíquica, [...] que se 

manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização”79. 

Manifestações desenvolvidas por um conjunto de autores conscientes de sua 

nacionalidade e de sua função dentro da cultura nacional, assim como um conjunto de 

receptores diversos, sem os quais as obras não sobrevivem. A partir desses critérios, 

Antônio Candido entende que o Arcadismo marca o início da formação da literatura 

brasileira, pois, ao contrário dos períodos anteriores, de autores e obras nacionais isoladas 

entre si, o Arcadismo apresenta os primórdios do sistema literário nacional. Como afirma 

Antônio Candido, é neste momento que se inicia a “história dos brasileiros no seu desejo 

de ter uma literatura”80. 

Esse seria mesmo o próprio horizonte da literatura neoclássica nacional. A 

valorização da rusticidade serviu aos propósitos intelectuais dos poetas nacionais, na 

medida em que esses encontraram aí um meio para exprimir e valorizar aspectos da 

população nacional. Contudo, a cultura dos povos autóctones continua a ser 

desconsiderada enquanto parte de uma cultura nacional maior, sendo a imagem indígena 

idealizada segundo uma forma e um conteúdo que eram, sobretudo, europeizantes. A 

ambição dos poetas árcades não seria outra senão incorporar elementos da vida espiritual 

europeia no país por meio de sua literatura, utilizada como ferramenta de transposição de 

uma cultura considerada mais civilizada para a cultura nacional, tida como deseducada e 

incivilizada.  

Assim, predomina nesses autores uma aceitação conformista da colonização 

nacional como um processo justo e benéfico à nação, devendo ser louvada pela 

implementação da civilização e de seus valores morais, religiosos e políticos, que 

combatiam o dito estado de barbárie dos trópicos pré-cabralinos81. Essa “dupla fidelidade 

dos árcades”, como afirma Paulo Arantes, tinha então dois objetivos: valorizar os 

 
79 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos I. Op. cit., p. 23. 
80 Ibid., p. 25. 
81 CÂNDIDO, Antonio. Educação pela noite e outros ensaios. Op. cit., p. 166. 
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elementos nativos que pudessem ser associados aos valores europeus, como a 

proximidade com a natureza, e, ao mesmo tempo, aproximar a cultura nacional do velho 

continente, por meio da incorporação dos valores ditos “civilizatórios”, como a própria 

literatura82. 

 

  

Figura 17– Valentim da Fonseca e Silva. Eco e Narciso. Bronze, 178 x 81 x 80cm. Museu do 

Meio Ambiente c. 1785 

 

Nas artes visuais, o estilo neoclássico também se expressa em algumas obras no 

país, ainda que de modo menos sistemático. Particularmente, as duas primeiras estátuas 

em bronze do país, produzidas em 1783 e 1785 pelo mestre Valentin (1745-1813), 

representam as figuras mitológicas de Eco e Narciso caçador (Figura 17)83, com arco nas 

mãos e acompanhado por um cão. Tais obras retomam os valores campestres do gênero 

pastoril84. As estátuas de mestre Valentim participam de um projeto cívico de 

 
82 ARANTES, Paulo Eduardo. Providências de um crítico literário na periferia do capitalismo. In: 

ARANTES, Otília Beatriz. Sentido da Formação: Três estudos sobre Antônio Cândido, Gilda de Mello 

e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p.14. 
83 Atualmente, as estátuas se encontram em um espaço dedicado à memória de mestre Valentim no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. 
84 MIGLIACCIO, Luciano. O século XIX. In: AGUILAR, Nelson (Org.). Mostra do Redescobrimento: 

Arte no Século XIX. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2000, p. 38. 
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administração urbana que se caracteriza pela construção do Passeio Público do Rio de 

Janeiro, baseado nos parques franceses, com alamedas, chafarizes e estátuas que celebram 

“o encontro da erudição, decoração e engenharia no conceito de utilidade pública, parte 

essencial do bem governar”85.  

Nesse período, a pintura brasileira reproduzia aspectos da pintura portuguesa. 

Com ênfase nos retratos comemorativos de caráter cívico, os artistas situavam as pessoas 

retratadas em paisagens urbanas, nas proximidades de prédios públicos, como forma de 

valorizar a atuação pública dessas pessoas. As pinturas de cavalete, porém, não eram 

comuns e, até então, pouco se produziam imagens das paisagens nacionais para as classes 

abastadas86. Ainda assim, algumas manifestações neoclássicas surgem entre os quadros 

da corte. É o caso da alegoria da deusa Atena, na tela de Manuel Dias de Oliveira (1764-

1837) Alegoria do Nascimento de Dona Maria da Glória (1819). Portando seu escudo 

com a imagem da cabeça da Medusa, a deusa grega, de joelhos, oferece uma pena – 

símbolo de sabedoria, erudição e poesia – ao pai da filha recém-nascida, o príncipe Pedro 

IV de Portugal, que viria a ser Pedro I do Brasil. 

Essas manifestações são pontuais e, ao contrário do que aconteceu na literatura, 

não há indicações de um programa nacional para as artes visuais no período. Seria apenas 

na “terceira época da escola fluminense”87, para citar a periodização da história da arte 

brasileira desenvolvida por Manuel de Araújo Porto-Alegre ainda em 1856, que as artes 

visuais do país passam a compor um sistema, uma vez que o período pós-independência 

é marcado por um conjunto de obras que se referem aos denominadores comuns 

nacionais, apresentando-se um primeiro conjunto de autores orientados à construção 

programática das belas artes no país. 

No ano de 1800, o pintor Manuel Dias de Oliveira chegou a constituir uma “Aula 

Pública de Desenho e Figura”, a qual reconhecia o papel essencial do desenho como 

fundamento da produção artística, tal como apontava a tradição clássica europeia, 

principalmente aquela elaborada pelos discípulos de Poussin na Academia francesa. A 

iniciativa de Dias de Oliveira, porém, não chegou a configurar um projeto educacional 

para as artes, configurando-se como uma primeira tentativa de compor um local de prática 

 
85 Ibid. 
86 Ibid., p. 36.  
87 PORTO-ALEGRE, Araújo. Discurso pronunciado na sessão pública aniversária do Instituto, em 15 de 

dezembro de 1852. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n. 15, 1852, p. 548. In: 

SQUEFF, Leticia, Visões da arte colonial no século XIX: crítica, exposições e escolas no Brasil, Chile, 

Colômbia e México. Revista de História da Arte e Arqueologia, n. 24, 2015, p. 74.  
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e ensino de desenho, para além dos ateliês de escultores e ourives do Rio de Janeiro88. Os 

primeiros passos no caminho de uma sistematização das artes no país se dariam apenas 

alguns anos depois, com a chegada dos artistas franceses que aportam no Brasil em 1816.  

O grupo de artistas ligados ao governo de Napoleão chegou ao Brasil com o intuito 

de montar aqui uma escola de belas artes, a exemplo da Real Academia de Nobles Artes 

de San Carlos de Nueva España, no México, que havia sido fundada em 1781. Porém, os 

motivos que deram origem a essa visita vêm sendo colocados em questão pelos estudos 

historiográficos nos últimos anos. A narrativa de que os artistas franceses compunham 

uma “missão artística francesa” deriva sobretudo da narrativa apresentada por Afonso 

D’Escragnolle Taunay em seu livro A missão artística de 1816, publicada pela primeira 

vez em 1956. O livro do bisneto de Nicolas Antoine Taunay, um dos viajantes que 

aportaram no país em 1816, parece ecoar a narrativa apresentada por Jean-Baptiste Debret 

(1768-1848) em seu livro Voyage Pittoresque et Historique au Brésil (1834-1839), 

publicado após o retorno do artista à França89. Nesse livro, Debret alimenta a ideia de que 

o convite para os artistas virem ao Brasil partiu do governo português, na figura de seu 

ministro das relações exteriores, o sr. Conde da Barca, com a intenção de se construir aqui 

uma escola de belas artes. Afinal, “melhor ser convidado – e por um príncipe – do que 

passar para a história como aquele que ‘se convidou’”90. 

Contudo, os estudos mais recentes sobre o tema apontam que a viagem foi 

proposta e preparada pelos próprios franceses, intermediados pela figura de Joachim 

Lebreton, então secretário perpétuo do departamento de Belas Artes do Institut de France. 

A hipótese faz sentido, dada a pressão que recaia sobre os nomes ligados a Napoleão 

Bonaparte quando sopraram os ventos da restauração dos Bourbon; tendo início uma 

perseguição violenta aos bonapartistas que acabou por gerar um movimento migratório 

de franceses para outras regiões nas quais poderiam ser bem recebidos, como os Estados 

Unidos, a Alemanha ou o Novo Reino dos Países Baixos91. De fato, as correspondências 

entre Lebreton e o governo português revelam que, logo após a derrota de Napoleão em 

Waterloo, Lebreton, começa suas tentativas de negociação com a diplomacia brasileira 

 
88 MIGLIACCIO, Luciano. O século XIX. Op. cit., p. 40. 
89 SQUEFF, Leticia. Revendo a missão francesa: a missão artística de 1816, de Afonso D’Escragnolle 

Taunay. In: I Encontro de História da Arte, Campinas: IFCH/UNICAMP, 2005, p. 564. 
90 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil. Op. cit., p. 178. 
91 Ibid., p. 182. 
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para trazer ao Brasil um grupo de profissionais bonapartistas, como os pintores Jean-

Baptiste Debret, Nicolas-Antoine Taunay e o arquiteto Grandjean de Montigny 92.  

Ao chegarem ao Brasil, os artistas franceses não são tão bem recebidos quanto 

gostariam. Apesar de ser fundada em 1816, por Dom João VI, quando da chegada dos 

artistas franceses ao país, a Academia Imperial de Belas Artes só será oficialmente 

inaugurada dez anos mais tarde, em 1826. Contudo, os franceses foram mais influentes 

que seus antecessores no que diz respeito à organização de um sistema artístico 

autorreferente no Brasil – não porque se referiram a outros artistas brasileiros, pois isso 

de fato não lhes interessava, mas porque estabeleceram no país, pela primeira vez, um 

conjunto de práticas e de obras que serviram como referências quase insubstituíveis aos 

artistas futuros.  

Após a chegada dos artistas franceses, a pintura no país, principalmente aquela 

produzida na capital nacional, passa a se referir majoritariamente a suas obras, em parte 

pela influência que eles projetavam por estarem oficialmente associados ao governo 

central, em parte pelo sucesso de virem do contexto francês, internacionalmente notório, 

e, enfim, em parte por constituírem o primeiro sistema de ensino acadêmico de artes do 

país. De modo semelhante aos autores árcades, responsáveis por trilhar os primeiros 

passos em direção à formação de uma literatura brasileira, os pintores neoclássicos 

parecem ser os primeiros a organizar a produção artística nacional em um sistema 

autorreferente, tendo em vista que a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) não 

apenas difundiu gradualmente uma nova forma de transmitir e aprender a pintura, mas 

também foi fundamental para a configuração de um novo sistema de recepção das artes, 

com a organização das primeiras competições e dos primeiros salões de belas artes no 

país.  

 Assim, os artistas franceses também reconfiguram o que conhecemos por estilo 

neoclássico no Brasil. Enquanto os escritores árcades como Santa Rita Durão e Basílio 

da Gama estão muito mais próximos do neoclassicismo de artistas do mesmo período, 

como mestre Valentim e Manoel Dias de Oliveira, esses escritores e artistas recebem a 

influência clássica através de Portugal. Como veremos a seguir, o neoclassicismo dos 

artistas franceses, principalmente a pintura desenvolvida por Debret, representa um 

segundo momento do neoclassicismo no país, menos ligado ao gênero pastoril e muito 

mais atento à representação da nacionalidade e de seus símbolos políticos. 

 
92 Ibid. 
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2.2 O nacional surge neoclássico 
 

É possível afirmar com segurança que uma das maiores transformações nas artes 

visuais do Brasil foi efetuada pelo pintor Jean-Baptiste Debret. Figura de sólida formação 

artística, Debret era primo de dois grandes pintores de seu tempo, François Boucher 

(1703-1770) e Jacques-Louis David (1748-1825), e frequentou o ateliê de David durante 

a adolescência, quando acompanhou o artista em sua famosa viagem à Itália, que viria a 

mudar os rumos de sua pintura e da pintura francesa. Debret frequentou a Academia Real 

de Pintura e Escultura da França, onde aprendeu as técnicas mais sofisticadas de pintura 

neoclássica e, em 1806, pintou, assim como outros artistas de seu tempo, as glórias de 

Napoleão. Com a tela Napoleão homenageia a coragem infeliz (1806), o artista conquista 

o Prix Décennal. Porém, em 1815, Debret perde seu único filho e se separa de sua esposa, 

fatores fundamentais para sua escolha de acompanhar Lebreton em sua viagem ao 

Brasil93. 

No país, o artista irá propor uma nova forma de representação do Estado nacional 

brasileiro, tendo como base as representações elaboradas por seu primo e mestre, David, 

durante a Revolução Francesa e o Império napoleônico. Tais representações são 

inovadoras, tanto no Brasil quanto na França, e correspondem às novas relações de poder 

entre Estado e população inauguradas pela Revolução Francesa e pelo surgimento dos 

primeiros Estados nacionais. Novas formas de representar este novo Estado soberano são 

requisitadas, na medida em que o nacionalismo se tornaria uma força motora a partir da 

Revolução e das guerras napoleônicas – processos que levam aos diversos Estados, dentro 

e fora da Europa, uma nova demanda por soberania nacional, até então inexistente no 

continente historicamente organizado em impérios monárquicos familiares94. Os novos 

símbolos de identificação nacional são logo necessários para ocuparem o espaço dos 

antigos símbolos de poder político/religioso utilizados pelas monarquias reais. E, 

enquanto os novos Estados nacionais modernos guardam em si uma dimensão de 

representação política de sua população territorial, cultural e linguisticamente definida, 

 
93 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A pintura de história no Brasil do século XIX: Panorama 

introdutório. Arbor, v. 185, n. 740, 2009, p. 1149. 
94 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 173. 
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as dimensões de representação e identificação dessas novas figurações de poder tornam-

se ainda mais relevantes.  

Um exemplo deste novo modelo de representação é esboçado no Brasil por Debret 

em seu Pano de Boca, pintado para a coroação de D. Pedro I em 1822 (                Figura 

18). O desenho elaborado pelo pintor francês apresenta imagens de negros e indígenas em 

torno de uma mulher branca coroada, uma alegoria do Estado nacional brasileiro como 

centro de poder, saudado por todos os grupos sociais que compõem a nação, como o 

exército e a burguesia local, além de escravos e silvícolas. A pintura de Debret remete a 

essas novas técnicas de representação que o pintor trazia da França revolucionária, cujo 

estilo neoclássico, desenvolvido por seu primo e mestre, representava em imagens ideais 

políticos de ampla adesão popular, como a justiça, a igualdade e a moralidade, 

reivindicados pela Revolução Francesa.  

 

  

                Figura 18 – Jean-Baptiste Debret. Pano de Boca, Litografia, 1822 

 

Fica evidente, na obra de Debret, que o gesto de estender o braço em direção à 

figura central contrasta com a condição de escravidão de negros e de isolamento dos 

indígenas no país. Na obra de David, esse gesto é utilizado como um sinal de 

compromisso político, de participação individual autônoma e voluntária a uma decisão 
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ou postura coletiva95. Assim, o gesto que aparece em destaque na obra O juramento dos 

Horácios (Figura 19), como exemplo do caráter austero, virtuoso e cívico dos antigos 

romanos, será retomado e atualizado pelo artista em obras que retratam o momento 

revolucionário. Primeiro, no estudo para a tela O juramento do jogo da Pela (Figura 20), 

em que o artista buscou representar o momento-chave da Revolução Francesa, no qual os 

membros do Terceiro Estado se unem em defesa da construção de uma constituição 

nacional e questionam os poderes da monarquia absolutista. E segundo, na tela 

Distribuição das águias (Figura 21), representação do momento em que Napoleão 

reencena a tradição romana de devoção e proteção ao estandarte da águia (Aquila) como 

símbolo das forças militares. Esse percurso de pinturas também exemplifica o percurso 

do próprio artista, profundamente associado à Revolução Francesa, seu desenvolvimento 

e as consequências advindas com a coroação de Napoleão96. 

Inspirado pela peça Horácio, de Pierre Corneille, reencenada pela Comédie 

Française em 1782, David pinta a tela Juramento dos Horácios, que retrata o sacrifício 

familiar dos irmãos Horácios, ao jurarem, diante de seu pai, lutar contra os irmãos 

Curiácios em defesa da liberdade de Roma. A postura dos heróis é contrastada pela 

fragilidade das mulheres que compõem a cena. Entre elas provavelmente está Camille, 

irmã de Horácio, o herói da peça. Noiva de um dos irmãos Curiácios, Camille será 

assassinada pelo próprio irmão ao final da peça, ao culpá-lo pela morte de seu noivo, um 

último exemplo de obstinação do caráter romano, capaz de sacrificar a própria família na 

proteção da pátria. A tela não trata, então, das virtudes de um soberano ou de uma figura 

notável, nem dos prazeres sensuais da vida nos bosques e campos, mas do compromisso 

radical de homens comuns para com a sua pátria; uma imagem que contrasta com os 

privilégios estamentais da nobreza e do clero, ainda que a tela tenha sido comissionada e 

exibida pela própria monarquia francesa, a fim de evidenciar uma visão progressista no 

campo artístico97.  

Ao jurarem ao pai, e não ao rei de Roma, os Horácios de David fazem menção aos 

ideais de liberdade e participação política apresentados pelos filósofos iluministas. Na 

 
95 Atualmente, o gesto é conhecido como “saudação romana”, embora não haja evidências de que esse gesto 

fora utilizado pelos antigos romanos dentro ou fora do exército. De acordo com Matin Winkler (2009), o 

gesto foi inventado por David a partir de uma breve descrição do historiador romano Tito Lívio. No início 

do século XX, o gesto será popularizado pelo cinema até a sua utilização pelos fascistas na Itália e a sua 

adoção oficial pelo Partido Nacional Socialista alemão. Atualmente, essa saudação é proibida na Alemanha 

e em outros países, como parte da proibição ao uso, à circulação e à publicação de símbolos nazistas. 
96 Sobre a relação das obras de David com os desdobramentos da Revolução Francesa, ver o capítulo “David 

ou a arte a serviço do Estado” em: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil. Op. cit., pp. 85-116. 
97 Ibid., p. 90. 
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França pré-revolucionária circulam as teses do direito natural, elaboradas por Locke e 

desenvolvidas por Rousseau e outros filósofos, que afirmam a liberdade e a igualdade 

natural dos indivíduos, em oposição à doutrina medieval e à metafísica cristã, que 

apresenta o poder político como uma determinação mística do direito divino98. Além 

disso, retoma a ideia de um contrato social, tal como elaborado por Rousseau, de acordo 

com o qual um acordo cívico entre iguais, conscientes da vontade geral de seu povo, se 

torna uma ferramenta de resistência à tirania e de proteção da liberdade da pátria. O 

juramento dos Horácios, expresso pelo gesto do braço estendido ao alto, imagina o 

estabelecimento de um contrato e a dedicação radical desses heróis da antiguidade à 

vontade geral de seu povo. Ao contrário dos temas campestres e religiosos, os 

personagens de David revelam uma consciência exemplar da vida pública e uma 

participação política ativa em defesa de um bem comum de seu povo.  

 

 
98 GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. Op. cit., p. 19. 
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              Figura 19 - Jacques-Louis David. O juramento dos Horácios. Óleo sobre tela, 329.8 x 424.8 

cm. Musée du figura 1784 

 

Ao mesmo tempo em que essa tela é produzida e exibida, as discussões políticas 

são perpassadas por reflexões críticas sobre os “costumes” das populações europeias. As 

famosas Cartas Persas (1721) de Montesquieu invertem a perspectiva dos relatos de 

viajantes, ao colocarem dois personagens persas que percorrem a França e registram a 

estranheza dos diversos costumes franceses, desde a religião até a vida cotidiana e os 

encontros amorosos99. É nesse contexto que a filosofia de Rousseau se torna ainda mais 

famosa, antecedendo algumas críticas que serão reavivadas durante a Revolução, com 

uma forte crítica à artificialidade dos costumes, à hipocrisia das relações sociais e à 

necessidade de ocultar os verdadeiros sentimentos do público. A esses costumes o 

filósofo genebrino retoma os valores dos antigos romanos, a exemplo da simplicidade, da 

valentia e da sobriedade100. O comentário de Jorge Grespan sobre a crítica de Rousseau 

 
99 Ibid., p. 55. 
100 Ibid., p. 64. 
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aos costumes e à política de seu tempo evidencia como seu pensamento influencia tanto 

a sociedade da época quanto a obra de David. 

 

Há uma nova concepção dos laços sociais aqui. As leis não coagem 

mais mecanicamente os indivíduos, como um poder externo a eles, 

vindo de um Estado no qual eles não se reconhecem, diante do qual eles 

se sentem alienados. Ao contrário, os cidadãos formam um corpo único, 

com uma unidade orgânica, em que todos são membros livres, fazendo 

as leis e se reconhecendo nelas. Por isso, a “vontade geral” não é a soma 

dos contratos entre indivíduos na sua vida particular, mas tem uma 

existência pública, como uma consciência do todo presente em cada 

cidadão. Ela devia ser cimentada, então, por uma espécie de “religião 

civil”, em que a própria sociedade é adorada e cultuada pelos seus 

membros, estabelecendo sua lealdade pelo sentimento de a ela 

pertencerem. O cristianismo, apesar de bom em si mesmo, para 

Rousseau, não poderia criar essa unidade, por não estimular as virtudes 

verdadeiramente cívicas – coragem, virilidade, patriotismo101. 

 

O sucesso de Juramento dos Horácios foi grande entre o público do Salão de 

1785, onde a obra foi exposta, e com ela David foi alçado à categoria dos grandes pintores 

do reino. A obra ressoava como poucas os valores iluministas em ascensão, e o artista que 

já havia conseguido o elogio de Dennis Diderot em 1781, por sua tela de Belisário, 

conseguiu novamente cativar intelectuais e setores das classes médias e da burguesia.  

Nos anos seguintes, o artista continuará pintando obras de forte impacto político, 

como A morte de Sócrates, em 1787, e Os lictores trazem a Brutus os corpos de seus 

filhos, em 1789 (obra que retoma o tema do sacrifício familiar já apresentado nos 

Horácios). De modos diversos, essas obras apresentam o valor do sacrifício humano por 

um bem maior. Distante do Memento Mori de Poussin, a morte em David é apresentada 

como símbolo de sacrifício, como radicalidade máxima do sentimento cívico. No 

comentário do historiador Jean Starobinski, em sua recorrência à morte, “David comove 

fazendo aparecer o cadáver”102.  

E, de modo semelhante, com a severidade de suas telas o artista irá se aproximar 

dos perfis mais radicais da Revolução. David assume um papel ativo durante a Revolução, 

que lhe renderá a alcunha de “Raphael do sans-culotes”. Próximo de Robespierre, 

organizará festivais revolucionários, cerimônias, panfletos, banners e bastidores para as 

peças de teatro, fundamentais para a Revolução desde a reencenação da peça de Corneille. 

 
101 Ibid., p. 72. 
102 COLI, Jorge. Jean Starobinski, 1789: Les Emblémes de la raison. Paris: Flammarion, 1973. In: _____. 

O corpo da liberdade: Reflexões sobre a pintura do século XIX. São Paulo: Cosac Naify, 2010, p. 25. 
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Por sua contribuição, o artista neoclássico será eleito deputado pela Convenção de 1792, 

e assumirá a função de Ministro da Propaganda ao lado dos jacobinos.  

Em seu estudo para a obra O juramento do jogo da Pela, exibido no salão de 1791, 

David busca cristalizar o momento inicial da Revolução. Esse momento deriva de um 

impasse na Assembleia dos Estados Gerais, de 1789, que deveria abordar a grave crise 

fiscal e agrária do período. Antes mesmo que a Assembleia começasse houve um grande 

debate sobre como se daria a representação dos Estados, se a votação ocorreria por Estado 

ou por cabeça, o que daria uma grande vantagem aos membros do Terceiro Estado. Frente 

ao impasse, a Assembleia do Terceiro Estado de 17 de junho passa a se proclamar a 

Assembleia Geral, ao que Louis XVI responde colocando os soldados na porta da câmara 

onde acontecia a reunião. Ansiosos, os membros do Terceiro Estado se reúnem na quadra 

de tênis103 do palácio de Versalhes e juram entre si não sair ou se separar enquanto não 

estiver redigida uma constituição do reino. A nova Assembleia Geral 

 

Decreta que todos os membros desta Assembleia imediatamente fazem 

um juramento solene de nunca se separar e se reunir onde quer que as 

circunstâncias o exijam, até que a constituição do reino seja 

estabelecida e fixada em bases sólidas; e que dito juramento tendo sido 

feito, todos os membros e cada um individualmente confirmam esta 

resolução inabalável com sua assinatura104. 

 

Um ano depois, o momento de insubmissão dos membros do Terceiro Estado 

francês contra o poder desproporcional do rei seria festejado como marco inicial do 

movimento de derrocada da monarquia. No primeiro aniversário do evento, os Jacobinos 

solicitam a David uma tela que celebrasse esse dia, para ser exposta na Assembleia 

Nacional, servindo de inspiração e edificação aos legisladores. Além disso, esperava-se 

que a obra fosse amplamente reproduzida, como forma de demonstrar os valores da 

Revolução. O esboço da obra foi exposto em 1791, com outras telas que exaltavam as 

conquistas da Revolução, e deixou sua marca, tornando-se uma imagem amplamente 

conhecida pelo público francês do período, embora nunca tenha sido finalizada105.  

 
103 O jogo de pela é um ancestral do jogo de tênis atualmente conhecido. 
104 “Decrees that all members of this assembly immediately take a solemn oath never to separate, and to 

reassemble wherever circumstances require, until the constitution of the realm is established and fixed upon 

solid foundations; and that said oath having been sworn, all members and each one individually confirm 

this unwavering resolution with his signature.”. In: MASON, Laura; RIZZO, Tracey. The Tennis Court 

Oath. In: __________. The French Revolution: A Document Collection. New York: Houghton Mifflin, 

1999, pp. 60-61. 
105 DOWD, David L. Art as national propaganda in the French revolution. Public Opinion Quarterly, 

v. 15, n. 3, pp. 532-546, 1951, p. 538. 
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Nesse estudo, David aponta suas intenções estéticas e políticas, com a composição 

de uma cena simétrica e um ambiente simples, próprio do estilo neoclássico, que 

desenvolvera ao pintar os antigos romanos. Tal como na representação dos Horácios, a 

pintura focaliza o momento do juramento, quando membros do Terceiro Estado 

confirmam sua decisão de não se separarem sem que houvessem outorgado uma nova 

constituição. David representa o momento utilizando o gesto do braço estendido, que 

significa novamente o estabelecimento de um contrato social e o compromisso de 

atrelamento dos indivíduos à vontade geral da nação, em oposição aos imperativos do 

monarca. A tela remete também ao famoso panfleto político de Emmanuel Sieyès, O que 

é o Terceiro Estado? (Qu’est-ce que le Tiers-État?), que crítica os privilégios do clero e 

da aristocracia e afirma os cidadãos comuns como os verdadeiros pilares da nação 

francesa.  

 

  

Figura 20 – Jacques-Louis David. Rascunho da O juramento do jogo da Pela. Óleo sobre 

tela, 400 x 660 cm. Palácio de Versailles, 1790 

 

A composição radial do quadro de David posiciona os personagens de modo 

concêntrico e parece refletir a concepção de cidadania elaborada por Sieyès em sua 

reflexão sobre a cidadania: 
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Eu imagino a lei como se estivesse no centro de um enorme globo; todos 

os cidadãos, sem exceção, estão equidistantes dela na superfície e 

ocupam posições iguais ali; todos são igualmente dependentes da lei, 

todos apresentam-na com sua liberdade e sua propriedade a ser 

protegida; e isso é o que eu chamo de direitos comuns (droits communs) 

dos cidadãos, os direitos em relação aos quais eles são todos iguais106. 

 

Ao contrário da representação dos Horácios, nessa obra o artista tem o objetivo de 

apresentar um momento histórico ao público, e não uma lenda. O Juramento do jogo da 

Pela é considerado, já na época, o marco inicial da Revolução Francesa, e a nova 

constituição, elaborada pelos membros do Terceiro Estado a partir desse momento, abole 

os privilégios feudais e inicia um novo ordenamento político e jurídico na França. Esse 

momento constitui um passo decisivo para toda a Revolução, inclusive para a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita e promulgada dois meses depois, 

movimento fundante da política moderna, cujas consequências são incalculáveis. Ao 

pintar cenas da política contemporânea, David segue utilizando os mesmos signos e 

padrões que utilizava ao tematizar a antiguidade, como a gestualidade rígida, o ambiente 

limpo de adornos e enfeites e a ampla presença de linhas retas na composição. 

Nos anos seguintes, David continua a exercer um papel central na Revolução, e 

não é de se surpreender que o artista assuma a posição principal com relação às artes no 

governo de Napoleão. Porém, ao contrário do antigo rei, Bonaparte já havia 

compreendido os papéis que a pintura desempenhava no período e a sua capacidade de 

moldar narrativas e imagens perante um público maior, cada vez mais importante para a 

nova república. Assim como David admirava Napoleão, por representar o avanço da 

Revolução, mas também por sua personalidade magnética, o novo imperador também 

admirava o antigo pintor, pois sabia de seu poder de mobilização das paixões do público 

francês e de sua capacidade de glorificar os indivíduos, algo que Napoleão buscava para 

si107.  

 

 
106 “I picture the law as being in the centre of a huge globe; all citizens, without exception, stand equidistant 

from it on the surface and occupy equal positions there; all are equally dependent on the law, all present it 

with their liberty and their property to be protected; and this is what I call the common rights (droits 

communs) of citizens, the rights in respect of which they are all alike.”. SIEYÈS, E. J. What is the Third 

Estate?. Trans. M. Blondel. Ed. S. E. Finer. New York: Praeger, 1963, p. 1, apud BRUBAKER, William 

Rogers. The French Revolution and the Invention of Citizenship. French Politics and Society, v. 7, n. 

3, 1989, p. 35. Grifo meu.  
107 FRIEDLAENDER, Walter. David to Delacroix. Op. cit., p. 27. 
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Figura 21 – Jacques-Louis David. A distribuição dos estandartes de águia. Óleo sobre tela, 54 × 

85.2 cm. Palácio de Versailles, 1810 

 

Com o golpe de 18 de Brumário, o novo Estado francês e todas as suas instituições, 

inclusive as instituições artísticas, como a Academia, se organizam em torno do novo 

imperador. Consciente do poder que reside nas pinturas dos artistas expostas nos salões 

parisienses, Napoleão solicita uma série de pinturas de grande escala a David, que 

deveriam cobrir as quatro cerimônias relativas ao estabelecimento do novo Império: a 

coroação, a entronização, a chegada à prefeitura e a distribuição dos estandartes de águia.  

Três dias após a coroação de Napoleão, o artista entrega-lhe a primeira de suas 

obras, A distribuição das águias. A pintura retrata a cerimônia de apresentação dos 

estandartes de águia, uma reencenação da tradição romana para o exército revolucionário 

francês a qual deveria exaltar a grandeza do exército em associação ao exército romano, 

e assim estimular a fidelidade dos soldados ao exército francês. A cerimônia é 

acompanhada de um juramento de fidelidade dos chefes ao imperador, e o momento 

escolhido por David para simbolizar este acontecimento faz menção aos seus antigos 

Horácios. Com o braço estendido em direção às águias, os chefes do exército juram 

dedicação ao exército e a Napoleão, o comandante das forças e do novo império francês. 

Como nas telas anteriores, o artista retoma esse gesto para representar um juramento 

coletivo de participação autônoma e voluntária dos indivíduos a uma causa maior.  
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Há aqui uma nova inflexão da gestualidade davidiana, pois, pela primeira vez, 

essa saudação é realizada na presença de um soberano de Estado. Após o 18 de Brumário, 

a Revolução dava lugar a um Império comandado pelo seu general mais popular e, 

naquele momento, Napoleão representava, num só tempo, a continuidade e o término da 

Revolução Francesa. Ao mesmo tempo em que acabava com a experiência republicana 

representada pela Revolução, prometia a continuidade dos valores revolucionários contra 

os avanços dos restauradores. Assim, mesmo como Imperador Napoleão buscava 

respeitar a nova estrutura política francesa, prestando conta a uma população que se 

enxergava diretamente associada ao Estado.  

As pinturas de David são encomendadas, então, com o objetivo de impactar a 

opinião pública a favor do Imperador, uma vez que a popularidade deste constituía um 

elemento fundamental do novo Império, e a produção de uma propaganda favorável 

tornava-se uma estratégia fundamental para o novo regime. Com esse objetivo, é natural 

que David retome um de seus gestos mais populares e apresente-o como sinal de 

compromisso do exército ao imperador, como que transpondo, a este novo momento do 

país, os antigos valores romanos que inspiraram a Revolução.  

Não era mais necessário que o povo estivesse representado nesta pintura de David 

para que a população se identificasse com o tema retratado. A Revolução dera início a 

um inesperado sentimento de nacionalidade e criara conjuntamente o seu substrato 

político conservador, o nacionalismo108. Ainda que os jacobinos não tivessem a intenção 

de estimular um sentimento nacionalista e até se opusessem aos discursos que colocavam 

a língua, o território ou a etnicidade como princípios da nacionalidade, o temor dos 

inimigos nacionais, deflagrado pelas guerras revolucionárias, fez com que os indivíduos 

que não falassem francês, ou que não tivessem ligações evidentes com o país, fossem 

logo considerados estrangeiros ou potenciais inimigos da nação109. A partir de então, o 

discurso nacionalista é rapidamente sedimentado no interior da Revolução. A princípio, 

esse discurso é utilizado para o recrutamento obrigatório dos cidadãos franceses. E, 

embora a conscrição tenha sido malvista pelos franceses em um primeiro momento, ao 

longo dos anos o sentimento nacional se populariza e o exército francês cresce, atingindo, 

de 150.000 soldados em 1793, mais de um milhão em 1804110.  

 
108 BRUBAKER, William Rogers. The French Revolution and the Invention of Citizenship. Op. cit., p. 40. 
109 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Op. cit., p. 33; 

BRUBAKER, William Rogers. The French Revolution and the Invention of Citizenship. Op. cit., p. 43. 
110 BICKFORD, Kiley. Nationalism in the French Revolution of 1789. Honors Thesis (Degree with 

Honors – History). University of Maine. Orono, Maine, 2014.  
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Deste momento em diante, a visão da população francesa sobre seu exército torna-

se profundamente carregada de um sentimento nacionalista. É nesse sentido que Lucien 

Febre argumenta sobre como, ao abolir as distinções intranacionais entre os indivíduos, a 

Revolução acabou por fortalecer as distinções internacionais entre comunidades, de modo 

que as fronteiras nacionais passassem a significar também fronteiras morais para o 

público nacional111. O fim das distinções e dos títulos de nobreza tem como um de seus 

resultados a criação de um novo eixo de diferenciação a partir da nacionalidade, capaz de 

aglutinar os diversos sentimentos de uma comunidade com relação a outras e ao diferente, 

como medo, ansiedade e rivalidade.  

 

 

Figura 22 – detalhe da obra: Napoleão com o braço estendido durante o juramento aos 

estandartes de águia 

 

Assim, A distribuição das águias de David pode ser considerada como uma das 

primeiras representações nacionalistas. Outras pinturas de exércitos foram produzidas 

anteriormente, com o objetivo de promover a imagem dessas forças frente a uma 

população ou a um grupo social específico. Porém, a imagem da distribuição das águias 

aponta para uma identidade nacional até então inédita, em um mundo no qual os 

indivíduos se reconhecem a partir de símbolos e instituições comuns, como a bandeira 

tricolor e o exército nacional. A utilização da gestualidade dos Horácios, na figura dos 

 
111 FEBVRE, Lucien. Frontière: the word and the concept. In: FEBVRE, Lucien; BURKE, Peter. A New 

Kind of History. New York: Harper, 1973, pp. 213 apud BRUBAKER, William Rogers. The French 

Revolution and the Invention of Citizenship. Op. cit., p. 40. 
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chefes do exército, afirma o compromisso e a devoção do exército para com sua nação e 

seu povo. Se o juramento dos Horácios poderia servir de exemplo pedagógico para que a 

população assumisse uma postura ativa com relação aos assuntos da pátria, o juramento 

dos chefes do exército aos estandartes de águia e a Napoleão oferece ao povo francês uma 

visão dos “seus Horácios”, aqueles que se sacrificarão em sua defesa. E Bonaparte assume 

uma posição dupla na obra: estende o braço em juramento, acompanhando seu exército, 

ao mesmo tempo em que é colocado em destaque, como o pai dos Horácios, não mais 

carregando as espadas, mas o cetro e a coroa da França. Nesta obra, o público francês não 

é mais provocado por um modelo de cidadania a ser seguido ou louvado, mas apaziguado 

pela presença de homens e de um líder que se dispõem a se sacrificar pela nação. 

Nesse percurso, da representação do passado clássico à representação da história 

contemporânea, David atualiza pouco a pouco a imagem do poder político. Aos poucos, 

o artista constitui uma imagem do cidadão, esse novo sujeito político ativo, igualitário e 

democrático, moldado a partir dos princípios iluministas e revolucionários que reformam 

os fundamentos da política francesa em bases laicas e republicanas. Ao mesmo tempo, 

David também apresenta as primeiras imagens da nação, a face coletiva do cidadão, 

composta por indivíduos engajados, unidos em torno de um bem comum, sob a liderança 

de uma figura que não apenas governa, mas, sobretudo, representa seu povo. Deste ponto 

em diante, toda a representação de poder que se diga moderna deverá levar em 

consideração a existência, a participação ou a aprovação do cidadão nacional, esse novo 

sujeito político constituído pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. 

 

2.3 O neoclássico nacional brasileiro 
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Figura 23 – Detalhes da obra: Brasileiros louvando a nação 

 

Agora, podemos retornar ao Pano de boca de Debret para buscarmos entender 

algumas das questões que envolvem a produção dessa peça. Apenas alguns meses depois 

da declaração de Independência começavam as festividades de coroação de Pedro I, 

primeiro Imperador do Brasil, ao mesmo tempo em que o país se preparava para uma 

guerra contra Portugal, sem que houvesse recursos financeiros ou humanos para garantir 

a vitória nesse conflito. De todo modo, anima-se no país um sentimento nativista contra 

os portugueses, e os nomes e símbolos indígenas são mobilizados como sinal de lealdade 

à nova monarquia brasileira. Nesse contexto, o Imperador solicita a Debret que 

confeccione os novos símbolos nacionais, como bandeiras, uniformes e comendas, entre 

os quais é solicitado também um novo pano-de-boca para o Teatro Real São João, que 

receberia as festividades da coroação112. 

O antigo pano-de-boca, elaborado por Debret em 1818 para a apoteose de D. João 

VI, retratava o rei português em meio a divindades mitológicas como Zeus e Posseidon. 

A nova peça, porém, não poderia se dar ao luxo de apresentar um rei isolado entre os 

deuses. Em meio a uma disputa com o reino de Portugal, o novo pano-de-boca deveria 

conferir legitimidade à nova monarquia e, ao mesmo tempo, apresentá-la, situá-la em suas 

características definidoras e identitárias para o público nacional.  

 

O governo imperial é representado, nesse trono, por uma mulher 

sentada e coroada, vestindo uma túnica branca e o manto imperial 

brasileiro de fundo verde ricamente bordado a ouro; traz no braço 

 
112 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A pintura de história no Brasil do século XIX. Op. cit., p. 1151. 



76 

 

 

esquerdo um escudo com as armas do Imperador e com a espada na mão 

direita sustentando as tábuas da Constituição brasileira. Um grupo de 

fardos colocados no envasamento é em parte escondido por uma dobra 

de manto, e uma cornucópia derramando frutas do país ocupa um 

grande espaço no centro dos degraus do trono. No primeiro plano, à 

esquerda vê-se uma barca amarrada e carregada de sacos de café e de 

maços de cana-de-açúcar. Ao lado, na praia, manifesta-se a fidelidade 

de uma família negra em que o negrinho armado de um instrumento 

agrícola acompanha a sua mãe, a qual, com a mão direita, segura 

vigorosamente o machado destinado a derrubar as árvores das florestas 

virgens e a defendê-las contra a usurpação, enquanto com a mão 

esquerda, ao contrário, segura ao ombro o fuzil do marido 

arregimentado e pronto para partir [...]. Não longe uma indígena branca, 

ajoelhada ao pé do trono e carregando à moda do país o mais velho de 

seus filhos, apresenta dois gêmeos recém-nascidos para os quais 

implora a assistência do governo [...]. Do lado oposto, um oficial da 

marinha [...]. No segundo plano um ancião paulista, apoiado a um de 

seus jovens filhos que carrega o fuzil a tiracolo, protesta fidelidade; 

atrás dele outros paulistas e mineiros, igualmente dedicados e 

entusiasmados, exprimem seus sentimentos de sabre na mão. Logo após 

esse grupo, caboclos ajoelhados mostram com sua atitude respeitosa o 

primeiro grau de civilização que os aproxima do soberano. As vagas do 

mar, quebrando-se ao pé do trono, indicam a posição geográfica do 

Império113. 

  

Em resposta à nova demanda por legitimidade que avança sobre o recém-criado 

império, o artista decide retratar a nova monarquia e os seus súditos ou a nova nação e os 

seus cidadãos. Assim como no Juramento do jogo de Pela, de David, o pano-de-boca se 

estrutura de modo concêntrico: os personagens da tela esticam os braços em direção à 

mulher ao centro, representante do governo imperial, em ato de juramento de fidelidade. 

O caráter bélico da obra, permeada por armas de fogo, machados e espadas, se explica 

pela situação indefinida do país, que ainda se preparava para batalhar por sua 

independência. E, ademais, pela necessidade de se afirmar a aceitação do novo governo 

sobre todas as camadas sociais, a população negra está presente – já nas décadas 

seguintes, a presença de personagens de negras e negros nos símbolos e nas 

representações nacionais será cada vez mais rara. 

Nesse sentido, a obra de Debret acaba por apontar uma contradição fundamental 

na situação brasileira, pois, ao desenvolver a representação de juramento, com seu gesto 

de braços esticados ao alto, David está articulando uma representação liberal de liberdade 

e contrato-social, que ecoa os clamores por liberdade dos pensadores iluministas. Porém, 

como aponta a filósofa Susan Buck-Morss, apesar de trazer um argumento contra a 

 
113 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Edusp, 1978, p. 326. In: 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 2. ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 58. 
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escravidão na base de seu pensamento, os filósofos iluministas passam ao largo da 

escravização capitalista de povos não europeus como mão de obra nas colônias 

europeias114. Para a Europa do século XVIII, a escravidão colonial é considerada como 

algo natural, e, durante o século XIX, o mundo assistirá a uma expansão dos regimes 

coloniais, com uma elevação exponencial do número de pessoas escravizadas115. 

Como afirma Buck-Morss, “o paradoxo entre o discurso de liberdade e a prática 

da escravidão marcou a ascensão de uma série de nações ocidentais no seio da nascente 

economia moderna”116. Um paradoxo que também se estende às representações artísticas 

das nações ocidentais, em especial à representação neoclássica, que serviu de baluarte 

para a afirmação de valores modernos de cidadania, sacrifício cívico e defesa do bem 

comum. Na medida em que a escravização dos povos não-europeus não foi abordada 

como um problema pelos filósofos europeus contratualistas como Thomas Hobbes, John 

Locke, Voltaire e Rousseau117, e como também não foi elaborada pela cultura europeia 

moderna, as representações dos artistas europeus reproduzem o mesmo apagamento que 

esse tema recebe de outras esferas da cultura ocidental europeia.  

A França Revolucionária de David, mestre de Debret, por sua vez, reproduz o 

mesmo apagamento, porém, não sem impactos para sua causa. Durante o século XVIII, 

pelo menos, um quinto da burguesia francesa e até um terço de toda a atividade comercial 

da França dependiam da exploração de mão de obra escrava em colônias como Saint-

Domingue. O Code-noir, código legislativo francês que legalizava a escravidão de negros 

nas colônias, impondo punições severas como torturas, mutilações físicas e até 

assassinatos a escravos insurgentes, surgiu em 1685 e só foi abolido 1848118. A ausência 

de críticas iluministas ao Code-noir impressiona, e a sua manutenção foi, inclusive, um 

problema para os revolucionários, dentre os quais muitos possuíam terras e escravos nas 

colônias, principalmente em Saint-Domingue, a maior e mais lucrativa colônia francesa 

até o momento. Como coloca o historiador da Revolução Haitiana Cyril James, “a triste 

ironia da história humana” é que escravidão e o comércio de escravos representassem a 

 
114 BUCK-MORS, Susan. Hegel e o Haiti. São Paulo: n-1 edições, 2017, p. 33. 
115 BENJAMIN, Thomas (Org.). Encyclopedia of Western colonialism since 1450. 1st ed. Farmington 

Hills, MI: Thomson Gale, 2007, p. XVI. 
116 BUCK-MORS, Susan. Hegel e o Haiti. Op. cit., p. 37. 
117 BUCK-MORS, Susan. Hegel e o Haiti. Op. cit. 
118 A abolição da escravidão na França e em suas colônias foi proclamada pela primeira vez em 4 de 

fevereiro de 1794, após negociações entre o comissário da colônia de Saint-Domingue, Léger-Félicité 

Sonthonax, e os delegados da Convenção Nacional. Contudo, após o golpe de 18 de brumário, Napoleão 

Bonaparte revoga a lei de 1794 em 20 de maio de 1802. Este ato termina por unir os ex-escravos da colônia 

de Saint-Domingue contra o exército francês e será importante na luta pela independência do Haiti. 
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base financeira da Revolução Francesa119, e seus partidários precisaram avaliar se a sua 

causa se estenderia até os escravos negros, impactando a economia nacional ou não120.  

O problema se acentua quando, em 1791, tem início uma revolta de escravos em 

Saint-Domingue. Agitados pelas turbulências no território francês e pelos seus impactos 

nas colônias, os rebeldes elevam a revolta a uma guerra civil que consegue expulsar 

soldados franceses, britânicos e espanhóis de seu território. Em 1801, o líder da 

Revolução Haitiana, o antigo escravo Toussaint Louverture, promulga uma constituição 

independente da metrópole francesa, que abole a escravidão e todos os privilégios de raça 

em seu território. Napoleão Bonaparte responde com o envio de tropas e navios, visando 

retomar a colônia e reintroduzir a escravidão no território. Durante a batalha os haitianos 

chegam a cantar a Marselhesa para os soldados franceses, que ainda se consideravam 

revolucionários, e, nesse momento, eram obrigados a se verem como uma força em tudo 

antirrevolucionária121. Após idas e vindas na guerra e a captura de Louverture, o general 

Jean-Jacques Dessalines e os haitianos saem vitoriosos e declaram a Independência do 

Haiti em 1804. Porém, o conflito acaba por demonstrar a centralidade da colonização na 

política europeia dos séculos XVIII e XIX, com os franceses revolucionários sendo 

incapazes de superar esse fator, ainda que isso significasse contradizer os termos de sua 

própria revolução. 

No início do século XIX, uma contradição semelhante se desdobrava sobre a 

recém-criada nação brasileira, principalmente durante o processo de independência, 

quando o discurso de soberania, e, portanto, de liberdade nacional, é amplamente 

propagado. Nesse momento, o país negava qualquer possibilidade de abolição da 

escravidão da população negra – algo que aconteceria mais de sessenta anos depois – e 

pouco debatia qualquer tipo de desenvolvimento na relação entre o recém-constituído 

Estado brasileiro e os povos indígenas. O resultado é uma contradição em termos: o país 

afirma-se como nação e, portanto, como população representada em torno de um Estado 

soberano, ao mesmo tempo em que esse Estado assume a responsabilidade pela 

manutenção da escravidão, no caso da população negra escravizada, e pela dominação ou 

incorporação, no caso da população indígena. Assim como acontecera na Revolução 

Francesa, a declaração de Independência do Brasil é mediada pela raça e pela colonização, 

 
119 JAMES, Cyril Lionel Robert. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São 

Domingos. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 58. 
120 BUCK-MORS, Susan. Hegel e o Haiti. Op. cit., p. 68. 
121 JAMES, Cyril Lionel Robert. Os jacobinos negros. Op. cit., p. 289. 



79 

 

 

e apenas o grupo social de europeus será plenamente possuidor da liberdade conquistada. 

Dada a impossibilidade de negar a cidadania a índios e negros, que compunham parcela 

talvez majoritária da população brasileira, a nação recém-constituída lhes concede uma 

cidadania nominal, desde que sejam devidamente incorporados à cultura dita civilizada. 

Debret será o primeiro pintor a enfrentar essa contradição no país: de representar 

a população nacional como um grupo de iguais, formada a partir de um contrato-social 

consagrado de modo autônomo e voluntário – tal como solicita a cartilha dos novos 

Estados nacionais modernos –, e, ao mesmo tempo, não negar a realidade brasileira mais 

evidente aos olhos de todos, que consistia na ampla escravização da população negra e na 

ausência inconteste da população indígena na vida pública e política do país, salvo raras 

exceções. A obra do artista responde a essas tensões: por um lado, Debret articula uma 

séria de obras palacianas, que apresentam as cerimônias e os rituais que formam as bases 

simbólicas da monarquia, e, por outro, desenvolve obras de costumes, geralmente 

aquarelas que revelam o caráter pitoresco da realidade cotidiana brasileira, com sua 

imensa população de escravos e seus indígenas que habitam às margens da nação dita 

civilizada. Algo que, por sua vez, não minimiza a dificuldade de artistas futuros de 

resolver a representação nacional de um país que convive com a oposição entre a 

cidadania, em seus moldes liberais, herdada das nações modernas europeias, e a 

escravidão e a alienação dos povos não-europeus, ou não-europeizados, da vida política 

do país. 
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2.4 Gros e a construção da imagética colonial 

 

A tela A batalha de Alexandre em Isso, de Albrecht Altdorfer, é parte de um 

conjunto de pinturas com temas históricos solicitadas pelo duque Guilherme IV da 

 

Figura 24 – Albrecht Altdorfer. A batalha de Alexandre em Isso. Óleo sobre madeira, 158.4 x 

120.3 cm. Alte Pinakothek, 1529 
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Baviera em 1568122. Essas pinturas abordavam temas da história clássica e passagens 

bíblicas, e a tela de Altdorfer, a mais famosa dessa série, entrecruza essas duas 

perspectivas. A imagem panorâmica elaborada pelo autor revela a grande dimensão da 

Batalha de Isso, que inaugurou o período helenístico no ano 333 a. C.  

Nela, vemos milhares de soldados macedônios e persas, a cavalo e a pé, em 

armaduras pesadas, com elmos emplumados, lanças e estandartes em riste, no momento 

de primeiro contato entre os exércitos. Nessa batalha, os macedônios, liderados por 

Alexandre, o Grande, estavam em grande desvantagem numérica, mas avançaram sobre 

o exército persa de Dario III taticamente orientados por seu comandante. Na pintura, 

Alexandre se destaca dos outros cavaleiros no centro da batalha. Ele monta um cavalo 

dourado que avança com a lança apontada para o carro do Imperador persa, que, em sua 

fuga, perderia a batalha e o controle da Ásia Menor. O painel esvoaçante anuncia em 

latim:  

 

No original: 

 

ALEXANDER M(AGNVS) DARIVM VLT(IMVM) SVPERAT 

CAESIS IN ACIE PERSAR(VM) PEDIT(VM) C(ENTVM) 

M(ILIBVS) EQVIT(VM) VERO X M(ILIBVS) INTERFECTIS 

MATRE QVOQVE CONIVGE; LIBERIS DARII REG(IS) CVM 

M(ILLE) HAVD AMPLIVS EQVITIB(VS) FVGA DILAPSI CAPTIS  

 

Traduzindo-se: 

 

Alexandre, o Grande, derrota Dario, o Último, depois que 100.000 

homens a pé e mais de 10.000 cavaleiros foram mortos nas fileiras dos 

persas e a mãe, esposa e filhos do rei Dario foram capturados com não 

mais que 1.000 cavaleiros fugindo em desintegração123. 

 

De acordo com o historiador alemão Reinhart Koselleck, a Batalha de Alexandre 

guarda também uma segunda significação, pois, durante 1529, ano em que Altdorfer 

realiza essa pintura, os exércitos do Império Otomano sitiaram a cidade de Viena124. 

Depois de conquistarem Constantinopla em 1453, as forças turco-otomanas avançaram 

sobre a Europa e, em meados de 1500, ameaçavam a capital do Sacro Império Romano-

 
122 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 

Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p. 21. 
123 “Alexander the Great defeats Darius the Last after 100,000 men on foot and more than 10,000 horsemen 

were slain in the ranks of the Persians and the mother, wife and children of King Darius were captured with 

no more than 1,000 horsemen fleeing in disintegration.” (Tradução nossa). BAAB, Liliane. Albrecht 

Altdorfer - The Battle of Alexander. The Art Inspector. s. d. 
124 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Op. cit., p. 22. 
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Germânico. As notícias do cerco alertaram europeus católicos e protestantes da Alemanha 

e da península itálica, que temiam uma possível invasão turco-otomana sobre a região e 

a possibilidade de queda de mais de uma cidade europeia nas mãos dos muçulmanos, que 

tinham a fama de imbatíveis e claras pretensões de dominar o continente ocidental. 

Porém, mesmo com números muito inferiores, os soldados de Viena resistiram à invasão 

e o sultão Solimão I desistiu de capturar a região.  

Mas, para além do medo da conquista e da violência da guerra, os povos europeus 

vivenciavam esses eventos com um temor de dimensões cósmicas. Desde 1516, o monge 

agostiniano Martinho Lutero levava adiante a Reforma Protestante e se tornava uma das 

vozes mais proeminentes de seu tempo. Segundo ele, os invasores otomanos 

representavam as forças malignas descritas na profecia bíblica no livro de Daniel. Essa 

profecia parte de um sonho do profeta Daniel, no qual figuram quatro bestas saídas do 

mar, as quais são associadas à ascensão e à queda de quatro reinos ou reis diferentes.  

Desde o século I a profecia de Daniel é compreendida pela igreja católica como 

uma profecia escatológica, que anuncia o juízo final e a segunda vinda de Cristo após a 

ascensão e a queda destes quatro reinos125. Nesta interpretação católica, as bestas se 

referem cronologicamente aos reinos da Babilônia, do Império Medo-Persa, da 

Macedônia de Alexandre e do Império Romano. Na interpretação de Lutero e de outros 

protestantes do século XVI, o Sacro Império Romano-Germânico representa a 

continuidade do Império Romano e, portanto, a sua queda significa a queda do último 

reino da profecia. Defender o Sacro Império significa, então, adiar o apocalipse, que 

acreditava-se estar mesmo muito próximo126.  

Altdorfer acompanha a perspectiva escatológica que enxerga nessas batalhas 

momentos cruciais de uma história cósmica. Em sua tela, o artista representa o conflito 

entre as forças do bem e do mal dando-lhe foros de um embate celestial. O sol nascente 

expande sua luz ao lado dos exércitos de Alexandre, enquanto a lua minguante envolta 

em nuvens escuras se aproxima da extremidade da pintura, saindo de cena, como faz o 

imperador persa. Do mesmo modo, essa significação escatológica também se expande ao 

conflito entre o Sacro Império e os turco-otomanos e, em sua pintura, Altdorfer 

propositalmente representa os uniformes e turbantes dos persas do século III a. C. de 

modo semelhante às vestimentas dos turco-otomanos do século XVI. Assim, ao pintar a 

 
125  LUTERO, Martinho. Tischreden, in Werkausgabe. V. II. Weimar, 1913, p. 678. In: 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Op. cit., p. 24.  
126 Ibid., p. 25. 
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Batalha de Alexandre, o artista alemão entrecruza esses dois momentos separados por 

dezoitos séculos dentro de uma história cósmica, cuja direção é determinada por um 

ordenamento sagrado com o qual os seres humanos dialogam por intermédio das sagradas 

escrituras. 

Passados trezentos anos, o mundo ocidental sofre transformações talvez 

impensáveis para aqueles que vivenciaram o cerco de Viena em 1529. No início do século 

XVIII, várias mudanças alteram os modos de vida e pensamento no continente europeu. 

Desde a Reforma Protestante, o poder católico e as suas expressões na filosofia, nas 

ciências e na política estavam abalados. As guerras religiosas fomentaram um ambiente 

de constantes conflitos que questionaram até o poder do Vaticano, e o vácuo de poder 

criado por essas querelas permitiu a ascensão de discursos laicizantes, estimulados por 

um ambiente consumido à exaustão pelas tensões religiosas.  

*** 

Após quase três séculos de embates religiosos, os paradigmas teológicos que 

sustentaram a realidade subjetiva e objetiva dos povos europeus até o século XVI foram 

profundamente abalados. As descobertas científicas e o contato com povos de outros 

continentes consolidaram aos poucos valores racionalistas, pelos quais filósofos, 

escritores e intelectuais afirmaram as possibilidades de indivíduos e sociedades se 

afastarem das ilusões e das superstições criadas pelas religiões. Nesse caldo de 

transformações, as instituições e também os indivíduos passaram a ancorar suas crenças 

em bases diferentes das bases religiosas que sustentaram o mundo europeu durante toda 

a Idade Média. 

Um exemplo dessa mudança pôde ser visto em 1825, quando o rei Carlos X, da 

França, buscou reavivar a cura mágica, uma tradição do Antigo Regime que consistia em 

uma cerimônia de cura pelo toque do rei. Carlos X queria solapar os avanços da 

Revolução Francesa e restaurar a monarquia com base no direito divino, mas, para tanto, 

precisava reavivar os símbolos que aludissem à divindade do poder real, como a 

cerimônia de cura pelo rei. A cerimônia de Carlo X, porém, curou apenas cento e vinte 

pessoas de escrófula pelo toque das mãos do rei, enquanto os registros do último ritual 

celebrado em 1774 afirmavam um número de duas mil e quatrocentas pessoas curadas127. 

No século XIX, a subjetividade moderna francesa se mostrava muito menos suscetível às 

 
127 BLOCH, Marc. Les Rois Thaumaturges. Oxford University Press: Paris, 1924, pp. 402-404. In: 

HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990, p. 35. 
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sugestões religiosas, especialmente no que concernia às questões de legitimidade do 

poder real. 

Tais transformações nos próprios fundamentos da realidade subjetiva das 

sociedades europeias fomenta também uma nova percepção sobre o tempo e a história. 

De acordo com Koselleck, entre os séculos XV e XVIII amadurece uma experiência 

moderna do tempo que, aos poucos, substitui a influência das profecias religiosas pelo 

prognóstico – previsão racional derivada do cálculo político128. Nesse período, a 

experiência do tempo medieval, marcada pela constante expectativa do Juízo Final e pela 

consequente limitação do futuro como alternativa entre o Bem e o Mal, a salvação ou a 

danação, dá espaço à busca por uma antecipação do futuro, pelo conhecimento das 

variáveis que determinam os acontecimentos no tempo e pela redução radical da 

experiência moral do indivíduo como determinação de sua experiência futura.  

Essa lenta, porém, contínua secularização da experiência do tempo tem como uma 

de suas consequências a formulação de uma nova concepção de história. Koselleck 

identifica o fato com a substituição, na língua alemã, do termo Historie – referente à noção 

de história como conjunto de relatos do passado – pelo termo Geschichte – que, a 

princípio, se refere ao evento em si, em oposição ao seu relato, mas que, aos poucos, passa 

a identificar a noção de história como uma unidade temporal que se desdobra sobre si 

mesma, como um evento único em contínua mutação129. Para o historiador, a 

consolidação na Alemanha do vocábulo Geschichte se dá por volta de 1750, quando o 

termo se torna muito mais comum e, a partir desse momento, a noção de história humana 

deixa de se referir ao passado como um conjunto exemplar de narrativas (Historia 

magistra vitae) para dar lugar à história como um grande movimento, conduzido por uma 

lógica própria, sendo que os indivíduos são, ao mesmo tempo, atores e espectadores desse 

movimento.  

Com sua inédita radicação política e seus valores iluministas, a Revolução 

Francesa cristaliza essa perspectiva moderna do tempo, ao se afirmar como um 

movimento da História. Para os revolucionários que lutavam contra o Antigo Regime, a 

Revolução não surgia apenas como um desejo de mulheres e homens, mas como uma 

expressão do movimento progressivo da história, desta força mobilizadora dos indivíduos 

e das sociedades para o desconhecido, o inescapável e o inadiável, como o movimento 

 
128 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Op. cit., p. 32. 
129 Ibid., p. 48. 
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dos astros no céu. Assim, essa perspectiva da história como um sujeito do tempo torna-

se cada vez mais corrente e relevante para a intelectualidade europeia. Durante seu 

discurso sobre a Constituição Revolucionária em 1793, Robespierre declarou:  

 

É chegada a hora de conclamar cada um para seu verdadeiro destino. O 

progresso da razão humana preparou esta grande Revolução, e vós sois 

aqueles sobre os quais recai o especial dever de acelerá-la130.  

 

Em sua reflexão sobre as transformações na experiência de tempo dos europeus, 

Koselleck afirma que essa compreensão da história se torna possível porque a 

modernidade europeia também observa uma quebra nas fronteiras entre as antigas 

disciplinas da retórica e da história131. A partir de então, surge a exigência de narração 

épica da história – e não apenas descritiva, como era de costume –, e a literatura torna-se 

também um locus de produção historiográfica. Nota-se, no século XVIII, que muitos 

romances, contos e novelas que tratam de temas históricos passam a ser acompanhados 

do subtítulo historie véritable (história verdadeira), o que indicava a intenção de se tratar 

de narrativa baseada em um momento histórico real, com a associação à realidade dos 

fatos passados até então exigida apenas aos relatos históricos132.  

Nesta relação entre a constante secularização do tempo e a sua compreensão a 

partir de discursos cada vez mais abrangentes e diversos em estilo e composição, toma 

corpo a ideia de progresso do tempo, ou tempo progressivo, segundo o qual a história 

passa a ser compreendida como unidade autônoma que se acelera sobre si mesma, sem 

qualquer regulação superior. Trata-se de uma noção cada vez mais relevante para a 

modernidade secularizada, que reflete os valores iluministas (Aufklärung) de autonomia 

das hierarquias religiosas. Consciente de si, a história também se torna um sujeito 

autônomo no tempo, a correr incessantemente em direção ao mais elevado grau de 

racionalidade. É desse modo que os revolucionários enxergam e afirmam a Revolução 

Francesa. Um salto no tempo, uma novidade, não dos homens, mas da história, que se 

 
130 ROBESPIERRE, Maximilien. Oeuvres complètes. T. IX. Org. BOULOISCAU, Marc. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1958, p. 495. In: KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Op. cit., p. 25. 
131 Ibid., p. 51. 
132 A obra do português Alexandre Herculano (1810-1877) pode ser citada como exemplo desse novo tipo 

de narrativa histórica literária em Portugal. Historiador e escritor romântico, Herculano buscou desenvolver 

romances históricos baseados em suas pesquisas sobre a história de Portugal. Assim, suas obras contam a 

história de seu país por meio de personagens fictícios, pelos quais o autor buscava expressar as emoções 

das pessoas que vivenciaram os períodos abordados nas narrativas. TASCA, Michelle Fernanda. História e 

imaginação histórica: a “Crônica do Descobrimento do Brasil” de Varnhagen e as narrativas de Alexandre 

Herculano. História e Cultura, v. 3, n. 1, 2014, p. 219. 
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apresenta de modo incontestável e carrega todos em seu caminho em direção ao 

desconhecido, “um evento único e singular de educação do gênero humano”133.  

 

No período que se seguiu aos acontecimentos da Revolução Francesa, 

a história tornou-se ela própria um sujeito, ao qual foram designados 

atributos divinos como “todo-poderosa”, “justa”, “equânime” e “sacra”. 

O “trabalho da história”, para usarmos as palavras de Hegel, é uma 

espécie de agente que domina os homens e fragmenta sua identidade 

natural.134  

 

 

Figura 25 – Jacques Louis David. A coroação de Napoleão. Óleo sobre tela, 6.21 x 9.79 m. 

Musée du Louvre, 1805-1807. 

 

Porém, mesmo sob os auspícios da Revolução iluminista, os hábitos e as 

instituições que sustentaram o Antigo Regime ainda resistiram por muito tempo, nas mais 

diversas instituições sociais do continente europeu. Como consequência, o século XIX é 

marcado pela intersecção desses dois modelos políticos, institucionais e subjetivos. Um 

modelo antigo, cuja política se baseia em privilégios estamentais, organizados em 

associação com a igreja católica e a sua teologia, e outro modelo moderno e liberal, com 

instituições laicas racionalmente organizadas por um Estado centralizado que atua por 

noções iluministas de representação política da vontade geral.  

 
133 Ibid., p. 55. 
134 Ibid., p. 50. 
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A coroação de Napoleão Bonaparte foi, provavelmente, um dos momentos de 

maior intersecção entre esses dois modelos institucionais na história francesa e na 

europeia. O golpe de 18 de brumário135, executado com o auxílio de Lucien Bonaparte, 

Joseph Sieyès e outros bonapartistas, depôs o Diretório e elevou o então general 

Bonaparte ao posto de Primeiro Cônsul da França. E, em março de 1804, Napoleão teria 

dito ao cônsul Cambacérès: “eu vejo que tudo nos leva à antiga ordem das coisas”136. O 

general buscava uma solução para a instabilidade política que ameaçava o seu poder e, 

com ele, as liberdades civis conquistadas pela Revolução, especialmente consolidadas no 

código napoleônico. Coroar-se Imperador da França criaria uma nova aristocracia 

francesa e, portanto, afastaria os Bourbon que se autoproclamavam governantes por 

legitimidade, mas, sobretudo, criaria uma nova linhagem hereditária a partir de Napoleão, 

destinada a manter seu legado caso o Imperador morresse precocemente.  

Bonaparte, contudo, não desejava e nem poderia retornar ao Antigo Regime 

monárquico, pois parte de seu poder residia justamente na oposição a este regime, nos 

avanços revolucionário, na ideia de que ele representava o progresso do tempo – com sua 

filiação ao fim das castas feudais, à determinação de um Estado laico, à garantia das 

liberdades civis de burgueses e trabalhadores, no campo e nas cidades. Assim, antes de 

sagrar-se imperador, Bonaparte organiza um referendo em que os cidadãos franceses são 

convidados a votar pela aprovação ou recusa de sua coroação, com a promessa de 

manutenção dessas liberdades e de um novo futuro para os franceses. O referendo de 1804 

confirma a nova posição de Bonaparte e, como resultado, o novo Império francês será um 

amálgama dos hábitos do longo passado monárquico francês com as novas garantias e 

liberdades civis da Revolução137.  

A coroação do novo Imperador é pensada de modo a representar a união entre 

esses dois modelos de governo, mas também entre os dois imaginários em conflito na 

época, o medieval e o moderno, a tradição e o novo, o passado e o presente. Assim, 

perfila-se uma série gestos e símbolos referentes a esses dois imaginários. Por um lado, 

convoca-se o Papa para a coroação, mas, por outro, Napoleão coroa-se a si mesmo138; o 

novo imperador e sua corte adentram uma catedral, mas enfeitam-na à moda romana; 

 
135 Data correspondente a 9 de novembro de 1799, no calendário gregoriano. 
136 BRIGGS, R. France and the Age of Revolution: Regimes Old and New from Louis XIV to Napoleon 

Bonaparte. London: I. B. Tauris, 2014, p. 179 (tradução nossa). 
137 LYONS, Martyn. Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution. London: 

Macmillan Education UK, 1994. p. 114. 
138 Ao que tudo indica, o gesto foi previamente combinado e contou com o aval do Papa. SCHWARCZ, 

Lilia Moritz. O sol do Brasil. Op. cit., p. 109. 
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Napoleão faz um juramento de coroação, mas às causas da Revolução; restauram-se os 

títulos nobiliárquicos, mas destituídos de privilégios sociais. Nasce um Império em tudo 

novo e diferente com relação aos reinos do Antigo Regime francês, mas, ainda assim, um 

Império. 

 

 

                   Figura 26 – Detalhe da obra – Napoleão ergue a coroa sobre Josephine 

 

Ciente do simbolismo de sua coroação, Napoleão solicita uma pintura desse 

momento a Jacques-Louis David. O pintor, que havia sido eleito deputado da Convenção 

Nacional em 1792, ainda mantinha, em 1804, uma posição de destaque entre o público e 

os artistas franceses, mesmo após ser afastado de suas funções políticas pelo Diretório 

por sua proximidade com Robespierre e com os jacobinos em 1794. Com a ascensão de 

Napoleão ao Consulado, David retoma o posto de artista vinculado ao Estado, quando o 

artista irá pintar o retrato Napoleão cruzando os Alpes, em 1801, um quadro que muito 

agradou a Bonaparte. David acompanha a ascensão de Napoleão e, em 1804, é apontado 

primeiro pintor do Imperador. Amplamente reconhecido como o artista mais proeminente 

da Revolução, o Robespierre dos pincéis, por suas traduções dos valores iluministas de 

civilidade e igualdade, em imagens capazes de despertar os espíritos revolucionários, o 
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artista retornava ao ambiente da nobreza que ajudara a derrubar menos de dez anos antes, 

mas, assim como o novo Imperador, ele também atualiza as simbologias do novo 

momento ao seu modo139.  

 

 

Figura 27 – Jacques Louis David, Rascunho para a Coroação de Napoleão (1805) 

 

David havia sido apontado por Napoleão como responsável pela decoração da 

cerimônia de coroação, que envolveu a ornamentação da Catedral de Notre-Dame, bem 

como dos trajes reais e símbolos cerimonias, e pela pintura do quadro que retrataria esse 

momento, A coroação de Napoleão (1805-1807). Durante a cerimônia, o artista não 

poupou em ornamentos dourados e detalhes nas vestimentas cerimoniais, enquanto que, 

em sua representação do momento, David buscou ir além da fidelidade visual: a tela 

adquire um caráter alaranjado e destaca a presença de detalhes dourados nas vestimentas 

e na decoração da catedral. Por sua vez, o artista esconde os elementos góticos da 

Catedral, cujo estilo arquitetônico está associado ao Antigo Regime, substituindo as 

colunas de pedras arredondadas com seus capitéis ornamentados do século XII por 

colunas de mármore, retangulares e lisas. Com isso, limpa o ambiente de adornos e 

 
139 Ibid., p. 106. 
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diminui o número de detalhes, em busca da simplicidade e dos espaços planos que 

marcam seu estilo neoclássico140. O ritmo da obra é conduzido principalmente pelas 

linhas verticais e pelo olhar dos personagens, que direcionam o observador ao centro da 

ação, no qual Bonaparte levanta a coroa sobre Joséphine de Beauharnais. A luz incide do 

alto, em diagonal, sobre as figuras do novo Imperador e dos personagens que ocupam o 

altar com ele. E o Papa Pio VII surge sentado, observando a cena passivamente em meio 

a outros membros da igreja.  

Com essa representação do Papa, David faz uma clara afirmação sobre a relação 

de poder entre Napoleão e a Igreja. No rascunho da tela de seis metros de altura por quase 

dez metros de comprimento, David propõe retratar o evento tal como ocorrido, durante o 

qual Bonaparte eleva a Coroa de Carlos Magno (como o novo imperador a havia batizado) 

sobre si mesmo, em um gesto que se oporia diretamente à tradição de coroação dos reis 

franceses, que se estendia desde a sagração de Carlos Magno, segundo a qual o monarca 

se ajoelhava diante da autoridade religiosa. Contudo, Napoleão considera o gesto de 

coroar-se impróprio à pintura. Ainda que a coroação houvesse ocorrido desse modo, a 

imagem poderia soar agressiva e, inclusive, sugerir acusações de usurpação do poder por 

parte da igreja141. David, então, altera a cena, com o gesto de coroação de Josephine sendo 

realizado por Bonaparte no centro da imagem. Uma solução negociada, em que a 

mensagem original é mantida – o poder reside em Napoleão –, mas o poder do Papa não 

é diretamente confrontado. Novamente, a pintura de David atua em consonância com as 

transformações políticas de seu tempo, e entrecruza as influências do passado, assentadas 

sobre hábitos e costumes dos franceses, e a modernidade revolucionária, incorporada na 

figura de Napoleão, o centro indiscutível da política francesa. 

 

*** 

 
140 LYONS, Martyn. Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution. Op. cit. 
141 FRIEDLAENDER, Walter. David to Delacroix. Op. cit., p. 29. 
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Figura 28 – Antoine-Jean Gros, Bonaparte visitando as vítimas da peste de Jafa. Óleo sobre tela, 

 532 cm x 720 cm. Musée du Louvre, 1804 

 

No mesmo ano de sua coroação, Napoleão solicita ao jovem artista Antoine-Jean 

Gros que elabore uma tela sobre a campanha francesa no Egito. Assim como a pintura de 

David, a obra de Gros faz parte dos primeiros esforços de propaganda do novo império 

napoleônico. Contudo, no caso de Gros, a obra serviria ao objetivo mais específico de 

conter os rumores que se espalhavam sobre a atuação de Napoleão naquele país, pois 

rumores afirmavam que Bonaparte havia ordenado a morte de dois a três mil prisioneiros 

de guerra otomanos142. Os britânicos, que participaram da batalha ao lado dos otomanos, 

haviam denunciado as ações do exército francês em seus jornais, mas as notícias 

demoraram anos para efetivamente cruzar o canal da mancha e gerar um problema 

relevante aos olhos de Napoleão. Para diminuir o impacto das notícias que corriam, 

Bonaparte solicita a Gros uma pintura que ajude a restabelecer sua imagem como homem 

e general compassivo.  

 
142 COLE, Juan. Napoleon’s Egypt: Invading the Middle East. New York: Palgrave Macmillan, 2007, 

p. 102; CONNELLY, Owen. The wars of French Revolution and Napoleon 1792-1815. London; New 

York: Routledge, 2006, p. 243. 
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Em 1804, Gros desenvolve uma de suas telas mais importantes. Bonaparte 

visitando as vítimas da peste de Jafa (Figura 28), que retoma o momento em que o general 

visitou um hospital militar durante sua campanha na Síria. A cena revela um general 

destemido, que caminha em meio aos doentes durante um surto de peste bubônica. 

Napoleão calmamente toca o bubo lacerado de um dos infectados. Ao seu lado, a imagem 

do médico do exército francês, Dr. René-Nicolas Desgenettes, aumenta a tensão da cena 

ao tentar impedir o gesto do general143. A imagem de Napoleão ocupa o centro da tela e, 

ao seu redor, diversos corpos de pessoas doentes, algumas nuas, outras cobertas apenas 

com um tecido, povoam a cena. Os corpos nus, frágeis e magros, com expressões de 

cansaço, apatia e desespero, revelam a tragédia da peste aos espectadores.  

A luz adentra o edifício da esquerda para a direita, iluminando os soldados 

franceses gravemente atingidos pela peste, enquanto à esquerda os corpos dos otomanos 

se acumulam no breu. No escuro, um homem parece adormecido, com a cabeça sobre as 

mãos fechadas. Um corredor ao fundo revela homens amontoados, enquanto no centro, 

dois homens negros carregam um corpo para fora. Em meio à multidão, dois otomanos 

distribuem pão aos doentes e, à esquerda, um médico turco de barba branca e roupas 

verdes trata da ferida de um soldado adoecido. Os pilares sob arcos ogivais e os adornos 

arquitetônicos do edifício revelam se tratar de uma mesquita transformada em hospital, e, 

ao fundo, uma fumaça branca sobe entre os muros de uma fortaleza. A bandeira tricolor 

revela a recente conquista de Napoleão. 

A presença de Bonaparte no Egito dura pouco mais de um ano. Entre 1798 e 1799, 

o general corso atua em campanhas militares nas regiões do Egito, da Palestina e da Síria, 

com o objetivo de bloquear o comércio entre a Inglaterra e a Índia e constituir uma colônia 

no norte da África. Para alguns historiadores, o interesse pessoal de Napoleão também foi 

fundamental para o início da campanha, uma vez que a conquista o Egito, terra da gloriosa 

civilização dos faraós, repetiria o caminho de Alexandre, o Grande, e elevaria Bonaparte 

à fama dos grandes conquistadores europeus144.  

Mas, para conquistá-la, os franceses precisariam, antes, enfrentar diversas 

adversidades. Os otomanos dominavam a região desde o século XVI e estavam bem 

 
143 HIBBOTT, Y. “Bonaparte visiting the plague-stricken at Jaffa” by Antoine Jean Gros (1771-1835). 

BMJ, v. 1, n. 5642, pp. 501-502, 1969. 
144 SAID, Edward W. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007, p. 89; DWYER, Philip G. Napoleon and the drive for glory: Reflections on the making of 

french foreign policy. In: __________. (Org.). Napoleon and Europe. London and New York: Routledge, 

2014, p. 131. 
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familiarizados com o clima e o terreno – o sol escaldante do deserto e o calor extremo, 

condições desconhecidas pelos soldados franceses –, e também com uma grande 

quantidade de doenças com as quais os europeus não estavam habituados, como a peste 

bubônica. As forças de Napoleão acumulam vitórias, mas também algumas derrotas 

importantes. A principal dessas ocorre durante o cerco à cidade de Acre, ao qual os 

Otomanos resistem com a ajuda da marinha britânica. Sem conseguir expulsar o inimigo 

de tal cidade, Bonaparte retorna ao Cairo com parte considerável de seus soldados feridos 

e doentes145. Por sua vez, as derrotas militares de Napoleão não impactam a boa imagem 

do general perante a população francesa, principalmente porque poucas notícias de seus 

insucessos chegam ao território francês.  

A ascensão de Napoleão ao consulado e, posteriormente, à posição de imperador 

se deve, em grande medida, ao seu cuidado na construção e na manutenção de sua imagem 

frente à opinião pública do país. Suas vitórias como general permitem que Napoleão 

adquira a popularidade dos grandes comandantes, mas é através da capacidade de 

compreender e manejar as mídias modernas – jornais, boletins, ilustrações e pinturas – 

que ele influencia a opinião pública francesa. Durante a sua invasão ao Egito, Bonaparte 

continua a enviar notícias de grandes vitórias militares aos franceses, enquanto sofre 

derrotas importantes para os otomanos durante o cerco da cidade de Acre. Ainda assim, 

seus boletins de guerra destinados ao governo são algumas das poucas informações que 

os jornais franceses dispõem da campanha militar. As notícias das vitórias reverberam de 

modo positivo entre o público francês e, quando retorna à França, o general é recebido 

com aplausos da população nas diversas cidades por onde passa, um sucesso fundamental 

para a concretização do golpe de 18 de Brumário146. 

No poder, Napoleão irá expandir o uso da propaganda política. Como Cônsul e 

posteriormente como Imperador, Napoleão compreende que a imagem do governante está 

diretamente associada à estabilidade de seu governo, à contenção das revoltas e, inclusive, 

à capacidade de atrair novos quadros para o exército francês, com seu novo sistema de 

conscrição em massa147. Ao menos desde Maquiavel a política europeia considera a 

opinião pública como um elemento importante para os governos. A inovação napoleônica 

é a sua capacidade fazer do jogo político uma disputa de informações e imagens, 

 
145 COLE, Juan. Napoleon’s Egypt: Invading the Middle East. Op. cit., p. 243. 
146 CONNELLY, Owen. The wars of French Revolutin and Napoleon 1792-1815. Op. cit., p. 104. 
147 FORREST, Alan. The military culture of napoleonic France. In: DWYER, Philip G. (Org.). Napoleon 

and Europe. Op. cit., p. 53. 
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colocando as diversas mídias disponíveis a seu favor, mesmo que de modo autoritário, 

com censuras, fechamento de jornais e até mesmo a instituição de uma publicação oficial 

do regime sobre as campanhas militares do exército francês, o Bulletin de la Grande 

Armée. Ao contrário de seus predecessores no poder, para Bonaparte já não se trata apenas 

de agir sobre o público com virtude. Para ser temido ou amado pela população, a política 

pós-revolucionária deve se fazer por meio de manchetes, colunas dos jornais e pinturas, 

instâncias que registram e divulgam os acontecimentos históricos.  

Como aponta Régis Debray em sua reflexão sobre os usos da imagem na história 

do ocidente, o uso das imagens como forma de propaganda política remonta às disputas 

sobre as imagens no seio da igreja católica e, a partir de então, elas estarão presentes em 

todos os grandes momentos da história ocidental, das cruzadas às revoluções148. A 

especificidade do período napoleônico deve-se ao esforço do general corso de concentrar 

em si toda a força política que as artes haviam galvanizado para a Revolução. Para a 

população francesa, Napoleão coloca-se como representante da nação e, como tal, busca 

ser representado como um herói mítico e midiático, através de uma representação que 

sobrepõe sua imagem aos principais valores da revolução: austeridade, coragem, 

dedicação e erudição. Desse modo, Napoleão antecipa o culto à personalidade, um traço 

fundamental para a política moderna149.  

Neste projeto, as artes passam a ocupar um papel central nas políticas de 

comunicação do império napoleônico. Por um lado, porque as artes são amplamente 

valorizadas pelo público francês, que, pela primeira vez, têm acesso à vida cultural do 

país, dado que a Revolução Francesa transforma as coleções de artes da antiga aristocracia 

francesa em obras públicas e cria os primeiros museus nacionais, como o Muséum Central 

des Arts (futuro Museu do Louvre), abertos para o público em geral. Napoleão capitaliza 

sobre esse gosto recém-adquirido dos franceses, ao fazer das obras de arte dos territórios 

conquistados espólios de guerra a serem enviados à França para enriquecerem seus novos 

museus150. Por outro lado, Bonaparte reconhece o impacto do neoclassicismo de David 

para o desenvolvimento da Revolução. Suas obras alimentaram uma compreensão inédita 

do potencial político contido nas obras de artes, principalmente nas telas, que, sendo 

 
148 DEBRAY, Régis. Vida e morte da imagem: uma introdução do olhar no ocidente. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1993, p. 90. 
149 SANMART, José J. La idea imperial en Napoleón. La simbiosis entre modernización política y tradición 

ideológica. Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas, n. 21, pp. 177-197, 2009, p. 187. 
150 HANLEY, Wayne. The Genesis of Napoleonic Propaganda, 1796-1799. New York: Columbia 

University Press, 2003. 
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reproduzidas, alcançavam um público ainda maior151. Por sua capacidade de mobilização 

de corações e mentes, já comprovada em períodos recentes, Bonaparte convoca os artistas 

mais talentosos da nação – David e discípulos seus, como Jean-Antoine Gros e François 

Gérard, entre outros – para atuarem como artistas de seu novo império. Ao longo dos 

anos, o imperador irá consagrar esses artistas com legiões de honra e títulos de nobreza 

pelos serviços prestados ao império152.  

No aspecto estilístico da obra, o caráter de propaganda da tela Bonaparte visitando 

as vítimas da peste de Jafa leva Gros a decisões que o distanciam dos princípios 

propagados por seu mestre David. O neoclassicismo de David retoma a antiguidade como 

modelo exemplar para os espectadores de seu tempo, com personagens que são retratados 

de modo pedagógico para o público. Sócrates, os Horácios, Brutus e as Sabinas surgem 

para afirmar ao público a possibilidade de um novo paradigma moral, de um novo modelo 

de caráter segundo o qual o sacrifício e o bem comum são superiores aos interesses 

superficiais ou frugais apresentados nas telas do rococó. O romantismo, ao qual Gros dá 

início nas pinturas francesas, não surge em oposição ao neoclássico, mas em resposta a 

uma mudança do ambiente social e político.  

Com o fim da Revolução e a ascensão de Napoleão, os temas das obras e dos 

diversos símbolos da nação mudam radicalmente da vida civil para as campanhas 

militares, tendo por objetivo fortalecer a moral dos soldados, mas, sobretudo, associar a 

nação francesa ao seu exército – e, portanto, garantir o apoio da população às forças 

armadas e ao imperador, comandante do exército153. A solução encontrada por Gros faz 

com que a imagem de Napoleão não constitua uma postura exemplar, promotora de um 

modelo de caráter a ser seguido. Nas telas do jovem artista, o general emerge como uma 

imagem a ser venerada, por sua coragem sobre-humana, pelo milagre de tocar a ferida 

aberta de um soldado e não ser contagiado pela doença154. Assim, Bonaparte visitando as 

vítimas da peste de Jafa retoma uma imagética cristã de representações de Cristo e dos 

santos curando os enfermos pelo toque das mãos. Um gesto que também remonta à 

 
151 Ao apresentar a tela Marat assassinado (1793) à Convenção, por exemplo, David ordenou a impressão 

de mil reproduções do quadro, que circulariam por todo o território francês. David tinha plena consciência 

das emoções que ele desejava evocar no público francês com essa obra, desde o momento da produção da 

tela até a sua reprodução, que alcançou os mais diversos públicos. SCHAMA, Simon. O poder da arte, 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 238. 
152 LYONS, Martyn. Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution, p. 189. 
153 FORREST, Alan. The military culture of napoleonic France. Op. cit., p. 55. 
154 HONOUR, Hugh; FLEMING, John. The Visual Arts: A History. Op. cit., p. 483. 
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cerimônia de cura pelo toque das mãos dos reis, comum entre os franceses até o século 

XVIII. 

A invasão do Egito opõe europeus e otomanos. Sendo assim, Gros é convidado a 

reencenar um conflito cuja história remonta a inúmeras batalhas desde os tempos de 

Alexandre, o Grande, tal como faz a pintura A batalha de Alexandre em Isso (Figura 24), 

de Albrecht Altdorfer. Na tela de 1529, o encontro entre essas duas forças corresponde a 

uma batalha de dimensões cósmicas. Seguindo a interpretação de Martinho Lutero sobre 

a profecia de Daniel, Altdorfer compreende que a batalha entre os otomanos e os exércitos 

de Alexandre, no século IV a. C., assim como a batalha entre otomanos e o Sacro Império 

Romano-Germânico, no século XVI, têm a capacidade de antecipar ou adiar o Juízo Final. 

Para representar essa dimensão escatológica do acontecimento, o pintor utiliza os astros 

celestes como alegorias do Bem e do Mal, que representam as forças em combate. O 

confronto entre os astros no céu ocupa a metade superior da tela; o sol emerge no 

horizonte, afastando a influência obscura da noite e da lua, assim como Alexandre espanta 

as forças pagãs de Dário, refletindo o embate, contemporâneo ao pintor, entre os exércitos 

do Sacro Império Romano e as forças do sultão Solimão, no século XVI.  

Trezentos anos depois, a pintura de Gros abandona as alegorias celestiais, mas 

mantém a luz e a escuridão como alegorias para representar franceses e otomanos. A luz 

incide sobre Napoleão, enquanto o general toca a ferida de um soldado enfermo, um gesto 

que remete às descrições e representações de Jesus e dos santos que curam doentes com 

os toques das mãos. É importante considerar o papel inovador que a luz adquire nas 

pinturas de David. Por outro lado, os doentes, do lado esquerdo da tela, estão imersos na 

sombra; suas vestes e feições revelam que são otomanos, isto é, muçulmanos, pagãos, 

assim como os soldados de Dário na tela de Altdorfer. Nesse caso, a pintura de Gros 

remete à tradição católica de pinturas religiosas, nas quais a luz é muitas vezes utilizada 

como representação da comunicação entre o céu e a terra. Em pinturas como São 

Francisco recebendo os estigmas (1429), de Fra Angelico, e A conversão de Saulo (circa 

1542-1545), de Michelangelo, os feixes de luz correspondem ao evento de ligação entre 

Deus e os homens.  

No entanto, a luz adquire uma nova significação ao longo da modernidade. As 

luzes, no vocabulário iluminista, representam a faculdade da razão, em suas capacidades 

instrumentais e morais. A razão como capacidade cognitiva de apreender as diferentes 

lógicas que regem a organização do mundo material em suas múltiplas escalas e como 

possibilidade de entender os melhores caminhos para a vida individual e social é, muitas 
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vezes, descrita como a luz que ilumina o espírito das trevas da ignorância. O vocábulo é 

certamente derivado de antigas metáforas cristãs, nas quais Deus ilumina as almas dos 

indivíduos dotados de fé, mas sua transposição para os discursos filosóficos, e mesmo 

cientificistas, a partir da modernidade, não altera a composição do significante. A luz que 

ilumina a escuridão e revela o que era antes desconhecido é uma imagem familiar ao 

ocidente, apenas ressignificada como parte da retórica moderna. 

 

É um espetáculo grandioso e belo ver o homem sair, por seu próprio 

esforço, a bem dizer do nada; dissipar, por meio das luzes de sua razão, 

as trevas nas quais o envolveu a natureza; elevar-se acima de si mesmo; 

lançar-se, pelo espírito, às regiões celestes; percorrer com passos de 

gigante, como o sol, a vasta extensão do universo; e, o que é ainda maior 

e mais difícil, penetrar em si mesmo para estudar o homem e conhecer 

sua natureza, seus deveres e seu fim. Todas essas maravilhas se 

renovaram, há poucas gerações155. 

 

Ainda que as figuras frágeis dos soldados de Napoleão compartilhem o espaço 

hospitalar com os otomanos, em Bonaparte visitando as vítimas da peste de Jafa a 

incidência luz distingue a imagem dos franceses daquela dos otomanos. Uma 

interpretação moderna da luz como alegoria da razão e da modernidade não é, contudo, 

evidente, uma vez que ambos os grupos padecem de um mesmo mal. Por outro lado, mais 

do que qualquer outra incursão militar na história da Europa, a invasão napoleônica do 

Egito constitui uma campanha colonial profundamente marcada por ideias iluministas de 

progresso e superioridade da civilização europeia.  

Para a invasão do país africano, Bonaparte organizou a inédita Commission des 

Sciences et des Arts, uma comissão composta por 167 cientistas de diversas áreas e 

artistas com o objetivo de esquadrinhar cientificamente o território egípcio, acumular os 

mais diversos conhecimentos sobre a região, bem garantir o progresso e a difusão das 

luzes pela população egípcia. Ao longo de apenas um ano, a Comissão científica registou, 

mapeou, catalogou e classificou uma série de elementos da geografia, da botânica, da 

arquitetura, da cultura, da língua e da história do Egito. Em 22 de agosto de 1798, a 

Comissão funda o Institut d’Égypte, com o intuito de reunir, organizar e publicar os 

estudos de todos os cientistas envolvidos na expedição. No mesmo ano, os franceses 

descobrem a Pedra de Roseta, que permitiu a decifração dos hieróglifos egípcios em 1822. 

Contudo, a maior obra da Comissão foi a Description de l’Égypte, uma série de estudos 

 
155 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes. Op. cit., pp. 341-342. 
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publicados entre 1809 e 1829 que computa mais de dois mil artigos e quatrocentas 

gravuras sobre o Egito.  

Para Edward Said, as tentativas de compreensão científica do Egito conerr uma 

prática de apropriação e domesticação desse território, de sua população e de sua cultura. 

Na avaliação do teórico, as instituições e práticas fundadas por cientistas, artistas e 

militares franceses têm como objetivo a configuração de relações de poder a partir dos 

conhecimentos adquiridos. Tais intensões e anseios franceses estariam evidentes nos 

artigos publicados sobre a região. Para Said, é possível verificar, nesses textos, a 

compreensão que se desenvolvia entre os franceses sobre essa atuação científica: 

 

Restaurar uma região, da sua barbárie presente, a sua antiga grandeza 

clássica; instruir o Oriente (para o seu próprio benefício) nas maneiras 

do moderno Ocidente; subordinar ou diminuir o papel do poder militar 

de maneira a engrandecer o projeto de conhecimento grandioso 

adquirido no processo de dominação política do Oriente; formular o 

Oriente, dar-lhe forma, identidade e definição, com pleno 

reconhecimento do seu lugar na memória, da sua importância para a 

estratégia imperial e do seu papel “natural” como um apêndice da 

Europa; dignificar todo o conhecimento recolhido durante a ocupação 

colonial com o título de “contribuição a erudição moderna”, quando os 

nativos não haviam sido nem consultados nem tratados como qualquer 

coisa além de pretextos para um texto cuja utilidade não se dirigia aos 

nativos; sentir-se como um europeu que estivesse comandando, quase 

à vontade, a história, o tempo e a geografia orientais; dividir, distribuir, 

esquematizar, tabular, indexar e registrar tudo o que estiver (ou não) a 

vista; instituir novas áreas de especialização; estabelecer novas 

disciplinas; fazer de cada detalhe observável uma generalização e de 

cada generalização uma lei imutável sobre a natureza, temperamento, 

mentalidade, costume ou tipo orientais; e, acima de tudo, transmutar a 

realidade viva na matéria de que se fazem os textos, possuir (ou 

acreditar possuir) a realidade, principalmente porque nada no Oriente 

parece resistir aos nossos poderes156. 

 

Tais projeções sobre o outro são possíveis porque estão enraizadas em uma 

compreensão de si como sujeito do progresso, sujeito das luzes. A Guerra contra a 

Primeira Coalisão mobilizou os franceses pela defesa da república e da liberdade 

conquistadas pela Revolução, porém, a partir de então, a invasão do Egito e as guerras 

expansionistas de Napoleão serão pautadas pela necessidade de se levar o progresso aos 

outros. O discurso é reforçado pelo apoio de camponeses às forças napoleônicas por toda 

 
156 SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990, pp. 94-95. 
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a Europa, e Bonaparte associará sua imagem à ideia de progresso, aos valores iluministas 

e às conquistas da Revolução.  

As transformações políticas que abalam as estruturas do Antigo Regime ajudam a 

consolidar uma ideia progressiva do tempo, uma ideia de que o tempo é um agente 

infinitamente progressivo. Esta clara percepção dos avanços que a racionalidade é capaz 

de promover passa também a reorientar os termos da compreensão de si e do outro na 

história. Assim como o fim das distinções e dos títulos do Antigo Regime permite o 

surgimento do nacionalismo como um novo eixo de diferenciação social (que distingue 

os indivíduos em nações, com suas respectivas línguas e culturas)157, a noção de progresso 

histórico também articula um novo eixo de diferenciação, desta vez baseado na posição 

que indivíduos e grupos sociais supostamente ocupam no caminho progressivo da 

história.  

Nessa narrativa do caminhar da história (Geschichte), os séculos tornam-se etapas 

a partir das quais é possível compreender a experiência humana em sua relação com as 

possibilidade e limitações daquele momento histórico. É nesse momento que a 

historiografia europeia começa a pensar os séculos como unidades específicas, com 

modos de pensar, costumes, ferramentas e instituições próprias desses tempos. Nessa 

narrativa, que se desenvolve ao longo de todo o século XVIII, a experiência humana passa 

a ser pensada em uma única trajetória, e as diferentes experiências humanas no mundo, 

em suas múltiplas formas de organização social, são classificadas de acordo com essa 

única medida. Logo, compreende-se que as diferenças entre os grupos humanos 

representam a existência de temporalidades diversas participando conjuntamente de uma 

única cronologia. 

 

Olhando-se para a América selvagem a partir da Europa civilizada, 

olhava-se também para trás, o que, para Bacon, demonstrava que o 

homem era um Deus para o homem: “non solum propter auxilium et 

beneficium, sed etiam per status comparationis” [não só pelo auxílio e 

benefício, mas também pelos estados de comparação]. As comparações 

ordenaram a história do mundo, que passava a fazer parte da 

experiência, interpretada como um progresso para objetivos cada vez 

mais avançados. Um impulso constante para a comparação progressiva 

proveio da observação de que povos, estados, continentes, ciências, 

corporações ou classes estavam adiantados uns em relação aos outros, 

de modo que por fim — desde o século XVIII — pôde ser formulado o 

postulado da aceleração — por parte dos que haviam ficado para trás 

— o do alcançar ou ultrapassar. Esta experiência básica do “progresso”, 

que pôde ser concebida por volta de 1800, tem raízes no conhecimento 

 
157 Ver capítulo 2. 
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do anacrônico que ocorre em um tempo cronologicamente idêntico. 

Desde o século XVII as diferenças em relação à melhor organização ou 

à situação do desenvolvimento científico, técnico ou econômico passam 

a ser organizadas, cada vez mais, pela experiência histórica158. 

 

A própria oposição utilizada por Koselleck no início do trecho destacado, entre a 

América selvagem e a Europa civilizada, provém deste momento em que a ideia de 

progresso passa a reorientar a interpretação das diferenças entre os europeus e outros 

povos. Em meados do século XVIII, intelectuais como Anne Robert Jacques Turgot 

afirmam: “todas as épocas estão ligadas umas às outras por uma sucessão de causas e 

efeitos que ligam o estado atual do mundo com todos aqueles que o precederam”159. Ao 

que ele acrescenta: 

 

O estado atual do mundo, marcado como é por essas infinitas variações 

de desigualdade, espalha diante de nós ao mesmo tempo todas as 

gradações da barbárie ao refinamento, revelando-nos assim num só 

olhar, por assim dizer, os registros e vestígios de todos os passos dados 

pela mente humana, um reflexo de todas as etapas pelas quais passou e 

a história de todas as épocas160. 

 

Tais ideias, associadas aos estudos antropológicos de naturalistas como Cornelius 

de Pauw e Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, que afirmam a inferioridade dos 

povos indígenas e africanos, consolidam a compreensão de que determinado território e 

seu povo pudessem avançar na história à frente de outros povos. Notadamente, essas 

teorias têm em comum a percepção de que a Europa se situa no ápice da história humana. 

Tais crenças são compartilhadas mesmo por intelectuais que negam a colonização, como 

no caso de Condorcet, o qual afirma a superioridade histórica, moral e tecnológica dos 

povos europeus161, ainda que defenda o fim da escravidão e do regime colonial francês162.  

 
158 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Op. cit., p. 285. 
159 “All the ages are bound up with one another by a succession of causes and effects which link the present 

state of the world with all those that have preceded it.” (Tradução nossa). TURGOT, Anne Robert Jacques. 

A Philosophical Review of the Successive Advances of the Human Mind. In: MEEK, Ronald L. (Org.). 

Turgot on Progress, Sociology and Economics. Cambridge University Press: Cambridge, 1973, p. 41. 

apud BOWDEN, Brett. The Empire of Civilization: The Evolution of an Imperial Idea. The University 

of Chicago Press, Chicago and London, 2009, p. 60. 
160 “the present state of the world, marked as it is by these infinite variations in inequality, spreads out 

before us at one and the same time all the gradations from barbarism to refinement, thereby revealing to us 

at a single glance, as it were, the records and remains of all the steps taken by the human mind, a reflection 

of all the stages through which it has passed, and the history of all the ages” (Tradução nossa). Ibid, p. 61. 
161 Ibid., p. 62. 
162 POPKIN, Jeremy D. Colonial Enlightenment and the French Revolution: Julien Raymond and Milscent 

Créole. In: TRICOIRE, Damien (Org.). Enlightened Colonialism: Civilization Narratives and Imperial 

Politics in the Age of Reason. London: Palgrave Macmillan, 2017, p. 276. 
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Em contexto colonial, as luzes presentes na tela de Gros revelam uma significação 

distinta. Isso porque as luzes, a razão e o iluminismo, em sua dimensão universalizante, 

compreendem o outro cultural como um outro carente de razão, carente de progresso 

político, mas, sobretudo, do progresso moral do qual a França e a Europa supostamente 

dispõem. Essa interpretação do outro se desenvolve ao longo do século XIX, conforme 

avançam os projetos coloniais europeus na Ásia e, principalmente, na África subsaariana. 

Durante as campanhas napoleônicas, esses discursos sobre o outro não-europeu ainda 

surgem inacabados, na medida em que franceses e europeus elaboram suas identidades 

políticas pós-revolucionárias.  

 

2.5 Representações da Primeira Missa  
 

Com a queda de Napoleão em 1815, a Restauração traz consigo um período de 

relativa paz na Europa e fora dela. Exaustos pelas guerras napoleônicas, os países 

europeus se afastam de suas colônias, principalmente nas Américas, varridas por uma 

onda de processos de Independência. Porém, esse período de paz é rapidamente quebrado 

quando os governantes europeus passam a buscar novas colônias na África, na Ásia e no 

Pacífico, dando início a uma segunda fase de expansão do imperialismo colonial. Se até 

esse momento os europeus só haviam conseguido se estabelecer nas praias e costas dos 

continentes africanos e asiáticos, as novas tecnologias derivadas da Revolução Industrial 

proveem os recursos necessários, como armas, transportes e medicamentos, para a 

invasão do interior desses territórios163. Com isso, as nações europeias começam uma 

verdadeira corrida colonial, que só irá refluir após a Segunda-Guerra mundial.  

Internamente, a queda de Napoleão propicia o retorno dos valores monárquicos e 

religiosos na França. Com o intuito de buscar um retorno à ordem pré-revolucionária, a 

Restauração Bourbon retoma a relação entre Estado e Igreja e a cultura francesa assiste a 

uma nova onda de obras com teor religioso. Muitos escritores e artistas românticos 

declaram-se clericais e suas produções são bem recebidas por um público conturbado por 

anos de guerras e angústias revolucionárias. Obras como as Méditations poétiques de 

Alphonse de Lamartine, que tematizam a relação dos indivíduos com a natureza e com 

Deus e que refirmam o valor e o sentido da fé cristã, são recebidas com entusiasmo pelo 

público francês164. 

 
163 BENJAMIN, Walter (Org.). Encyclopedia of Western colonialism since 1450. Op. cit., p. XV. 
164 HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. Op. Cit., p. 781. 



102 

 

 

Essa intersecção entre colonialismo moderno e romantismo produz novos 

discursos coloniais. Influenciados pelas inovações propostas por Napoleão durante a 

invasão do Egito, as nações europeias desenvolvem os argumentos coloniais 

civilizatórios, segundo os quais a Europa seria o motor do desenvolvimento e do 

progresso humano, mas, por outro lado, retomam os discursos religiosos dominantes na 

colonização das Américas. É nesse contexto que serão produzidas pinturas de estilo 

romântico sobre as primeiras missas, que tematizam a expansão do catolicismo e do 

pensamento ocidental sobre o mundo. Algumas dessas obras foram influências 

fundamentais para a produção da tela de Victor Meirelles. 

 

 

Figura 29 – Hippolyte Taunay. Première messe au Brésil. Gravura em metal, 8 x 12 cm. 1822 

 

No livro de Ferdinand Denis Le Brésil, ou Histoire, Moeurs, Usages et Costumes 

de Habitans de Ce Royaume165, a gravura de Hippolyte Taunay ilustra o trecho em que o 

autor narra a primeira missa realizada no Brasil. Taunay sintetiza em imagem alguns dos 

elementos descritos pelo escritor, como o Monte Pascoal, as caravelas e o encontro entre 

os indígenas seminus, com seus arcos e flechas nas mãos e os portugueses vestidos com 

roupas e portando armas de fogo. As penas na cintura dos nativos, semelhantes àquelas 

que 

 
165 TAUNAY, Hippolyte; DENIS, Ferdinand. Le Brésil, ou Histoire, Moeurs, Usages et Costumes de 

Habitans de Ce Royaume. Paris: Nepveu, 1822. 
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aparecem nas gravuras de Theodore de Bry sobre os índios tupinambás relatados por Hans 

Staden, revelam como Taunay se baseou em representações dos indígenas do século XVI. 

Ao posicioná-los frente a frente, o artista também salienta o contraste existente entre os 

dois grupos e evidencia, através das posturas, que os índios, ao contrário dos portugueses, 

não sabem como agir durante a liturgia. Enquanto os portugueses olham diretamente para 

o padre, enfileirados com apenas um joelho apoiado no chão, os nativos são representados 

em posturas variadas: alguns estão em pé, um casal parece conversar e um terceiro índio 

se ajoelha de modo vacilante, com as mãos no chão, como que buscando copiar a posição 

dos portugueses. Por fim, a imagem destaca Frei Henrique, cuja centralidade unifica os 

dois povos junto à pequena cruz sobre o altar.  

Ao comparar a imagem produzida por Meirelles à gravura de Taunay é possível 

perceber a presença de alguns elementos semelhantes entre as obras. A posição da porção 

continental à esquerda e do mar à direita, como encontrado na maioria dos mapas, e a 

referência ao Monte Pascoal ao fundo se repetem na obra do pintor catarinense. As 

caravelas ao fundo, e a distinção entre os grupos de indígenas e portugueses pela 

vestimenta, mas também pela postura, são elementos que também aparecem na obra do 

pintor catarinense. 

Outra importante referência para Meirelles foi a tela La première messe dite en 

Amérique (1850), do francês Pharamond Blanchard (Figura 30), produzida após a viagem 

realizada pelo artista para México e Cuba, enquanto acompanha o Príncipe de Joinville, 

François de Orléans, durante a primeira intervenção da França no México. Entre outras 

obras produzidas pelo artista sobre o conflito franco-mexicano e sobre a atuação europeia 

na região, Blanchard pintou a tela que retrata a primeira missa realizada no continente 

americano pelo frei catalão Bernardo Boyl, durante a segunda viagem de Cristóvão 

Colombo à América. Elaborada a partir de uma encomenda governamental, a obra deveria 

ter sido exposta no Salão de Belas Artes de Paris em 1850, mas acabou sendo enviada 

para a coleção do Museu de Belas Artes de Dijon, talvez por conta das mudanças políticas 

que a França passava no momento. A imagem, contudo, foi reproduzida em gravuras por 

periódicos como o Le Magasin pittoresque de janeiro de 1851 e circulou entre o público 

francês do período.  
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Figura 30 – Pharamond Blanchard. La première messe dite en Amérique. Óleo sobre tela, 1,95 x 

1,47m. Musée des Beaux-Arts, Dijon, 1850 

A tela de Blanchard apresenta uma maior complexidade em relação à gravura de 

Taunay, e aqui vemos a influência do romantismo europeu, principalmente no destaque 

dado à vegetação nativa e à beleza natural da região. Além das plantas e dos arbustos que 

circundam os personagens, as árvores ao fundo da cena ocupam toda a metade superior 

da tela, permeada por flores que recaem delicadamente sobre a reunião de índios e 

espanhóis. Porém, é no contraste entre espanhóis e indígenas que reside a principal 

mensagem da obra. Assim como vemos na obra de Taunay, a tela de Blanchard reproduz 

a diferença entre os dois grupos nas posturas que os personagens assumem frente à missa. 
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Os espanhóis assistem à missa em silêncio e com atenção, enquanto os índios se portam 

desordenadamente. Sentados no chão, eles conversam entre si e, enquanto um deles se 

coloca de costas para a liturgia, um espanhol tenta alertá-lo sobre a importância do evento 

que acontece. 

Contudo, se em Taunay tal diferença nas posturas de índios e europeus está 

atrelada à própria descrição do acontecimento presente no texto de Ferdinand Denis, em 

Blanchard essa imagem está associada a ideias mais profundas acerca dos indígenas e da 

civilização europeia. Mais próximo das ideias conservadoras do governo de restauração 

dos Bourbon do que da perspectiva dos liberais que apoiam Luís Filipe, Blanchard 

acreditava no poder organizador da moralidade e da religião como princípios 

civilizacionais. A partir das anotações de Blanchard, Bispo sintetiza a perspectiva do 

pintor acerca desse tema: 

 

Essas celebrações simbolizaram, segundo o autor, a civilização dos 

europeus. O elo religioso seria o mais forte daqueles que mantém os 

homens em sociedade. Nenhuma nação constituiria um todo potente e 

durável sem a comunidade da fé religiosa. Tanto mais a religião se 

conforma com os destinos humanos e são próprias a desenvolver os 

instintos civilizadores, tanto mais os elementos nacionais ganham 

coerência e vigor. Se os povos cristãos conseguiram alcançar mais 

energicamente do que todos os outros povos constituições nacionais e 

tenderiam a dominar o mundo, isso seria devido principalmente ao fato 

de que o seu princípio religioso é superior.166 
 

Nesse sentido, a diferença nas posturas entre os povos representados na pintura de 

Blanchard não remete apenas à descrição dos fatos, mas a uma crença na superioridade 

da religião cristã como fundamento moral, religioso e social. A postura relaxada por parte 

dos indígenas não revelaria, então, apenas a sua ignorância frente ao ato religioso, mas 

sobretudo a sua incapacidade de compreender e assimilar os preceitos morais que guiam 

a liturgia. Blanchard aponta, ainda, que caberia ao europeu a tarefa de ensinar os índios 

acerca dos princípios que regem uma vida espiritual elevada, uma atribuição representada 

na imagem do espanhol no lado direito da imagem, que tenta, ainda que em vão, alertar 

os indígenas sobre o ritual. Aos olhos desses últimos, porém, nada de relevante acontecia, 

sua incapacidade para compreender os mistérios católicos tornava a missa uma mera 

reunião de homens diferentes deles.  

 
166 BISPO, Antonio Alexandre. A Primeira Missa nas Américas e a Primeira Missa no Brasil: Pharamond 

Blanchard (1805-1873) e Victor Meirelles de Lima (1832-1903). Revista Brasil-Europa - 

Correspondência Euro-Brasileira, v. 121, n. 5, 2009. 
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A imagem dos indígenas representa, assim, a ausência de disposição e índole para 

a religião, isto é, para uma vida espiritual, mas também o vazio que supostamente viviam 

em sua ingenuidade natural. Assim, o estandarte espanhol à esquerda se opõe à lança nas 

mãos do indígena, à direita. O símbolo nacional, representativo de uma ordenação social 

superior sobre o Estado-nação, se opõe a um objeto cotidiano, evidenciando uma ausência 

simbólica por parte dos nativos, como se ainda não tivessem se dissociado da natureza e 

dos instintos, uma vez que seriam selvagens.  

Comparadas, as telas de Meirelles e Blanchard apresentam muitos elementos 

semelhantes. A palmeira que cruza verticalmente a tela do pintor francês, por exemplo, 

ressurge ao fundo na tela de Meirelles, dando lugar à verticalidade da cruz167. Além desta, 

outras semelhanças importantes aproximam as duas obras, como a similaridade entre o 

personagem de Colombo, na tela de Blanchard, e o personagem de Pedro Álvares Cabral, 

no quadro de Meirelles. Em ambas as obras, os personagens ocupam uma posição central 

diante do altar, indicando a sua liderança sobre o grupo. Ademais, ambos estão bem 

iluminados, estão de joelhos e vestem-se com mantos vermelhos que lhes conferem 

destaque contra os outros personagens. É possível observar ainda uma forte semelhança 

na representação dos índios que presenciam a cena. Embora eles ocupem apenas uma 

parcela do quadro de Blanchard, em ambas as pinturas eles são representados em primeiro 

plano, o que lhes confere destaque, e em posturas contrastantes com relação aos europeus, 

sentados ao chão e conversando entre si enquanto presenciam a missa pacificamente.  

Por outro lado, também é possível enxergar uma diferença relevante entre as duas 

obras, pois, ao representar a vegetação nativa, o pintor francês parece ter carregado suas 

pinceladas de um aspecto fantástico. Se é possível afirmar que ambos os artistas dão 

destaque à paisagem natural, em Blanchard esse elemento aparece de modo abundante. 

Em comparação, a pintura de Meirelles é mais sóbria, a dimensão das árvores em relação 

aos personagens é moderada e não há a presença de flores, arbustos e raízes. Tal diferença 

nos leva a considerar uma outra obra que também serviu de referência à pintura do artista 

brasileiro, a tela Première messe en Kabilye, de Horace Vernet (Figura 31).  

Pintada em 1854, a pintura de Vernet foi exibida no Salão de Belas Artes de Paris 

em 1855, apenas um ano antes de Meirelles chegar a Paris. As relações entre as pinturas 

de Meirelles e Vernet foram amplamente debatidas desde as primeiras críticas à Primeira 

 
167 Sublinhe-se que Porto-Alegre havia requisitado ao aluno que incorporasse uma amostra desta árvore em 

sua pintura como exemplo de vegetação nativa. 
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Missa no Brasil168. A grande semelhança entre as obras exige tal comparação, e as injustas 

acusações de plágio dirigidas a Meirelles após a exibição de sua tela no Brasil até hoje 

suscitam uma avaliação sobre a relação entre as obras. Contudo, as análises dessa relação 

raramente atravessam o plano formal das pinturas. Assim, faz-se importante observar as 

razões e o contexto histórico que levaram à pintura de Horace Vernet, produzida a partir 

de uma violenta campanha colonial.  

Horace Vernet ficou conhecido como um pintor de batalhas do exército francês 

durante os governos de Luís Filipe I e Napoleão III. Muitas de suas telas retratam o 

conflito franco-argelino, que ele presenciara diversas vezes, por ser pintor do exército. 

Coube a Vernet a tarefa de retratar a guerra da perspectiva francesa, enaltecendo a bravura 

e o heroísmo do exército francês nas batalhas e, por isso, suas telas foram muito bem 

recebidas em sua terra natal. Por outro lado, a invasão francesa da Argélia foi uma das 

mais brutais incursões coloniais do século XIX, com até três milhões de nativos mortos 

apenas nas três primeiras décadas de incursão. 

 

 
168 COLI, Jorge. A pintura e o olhar sobre si: Victor Meirelles e a invenção de uma história visual no século 

XIX brasileiro. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 6. São 

Paulo: Contexto, 2007, pp. 375-404; COUTO, Maria de Fátima Morethy. Imagens eloqüentes: a primeira 

missa no Brasil. ArtCultura2, v. 10, n. 17, pp. 159-171, 2008; OLIVEIRA, João Pacheco de. O 

nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio 

de Janeiro: Contra Capa, 2016; BEZERRA, Carolina Cavalcanti. Caminha, Meirelles e Mauro: 

narrativas do (re)descobrimento do Brasil; decifrando as imagens do paraíso. Op. cit.  
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Figura 31 – Horace Vernet. Première messe en Kabylie. Óleo sobre tela, 194 x 123 cm. Musée 

Cantonal des Beaux Arts De Lausanne, 1854. 
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O conflito teve início em 1827, durante os últimos anos da Restauração, após uma 

provocação do governante otomano da Regência de Argel, Hussein Dey, contra um 

diplomata francês resultar no bloqueio naval da região pela marinha francesa. A disputa 

então se intensificou, até que o rei Carlos X determinou uma invasão militar na região 

argelina em 1830. Com o exército no exterior e poucas forças para proteger o governo em 

Paris, o conflito, que deveria inflar a popularidade do rei, acabou permitindo que os 

liberais depusessem a monarquia dos Bourbon e instalassem a Monarquia de Julho. A 

princípio, os liberais eram contrários à invasão. Porém, uma vez no poder, deram 

continuidade e intensificaram a campanha militar, assim como fizeram os governos 

seguintes, um processo que se estendeu até a Independência da Argélia em 1962. 

Além do objetivo de garantir ao exército francês uma imagem digna, como pintor 

no campo de batalha Vernet deveria, sobretudo, legitimar o discurso que fundamentava a 

campanha francesa. O discurso colonial francês na Argélia seguia os princípios 

desenvolvidos por Napoleão na Invasão do Egito. A “mission civilisatrice” francesa 

entendia que as tribos da região eram semicivilizadas e que, portanto, cabia à França o 

esforço de colonizar o território como um meio de civilizá-lo. Embora tal discurso tenha 

sido utilizado de maneira ampla apenas na segunda metade do século XVIII, desde o 

princípio a colonização francesa dos territórios estrangeiros sempre fora marcada pelo 

impulso de civilizar, isto é, de propagar a sua própria cultura169. Um discurso muitas vezes 

acompanhado pelos massacres de civis e pelo uso indiscriminado da violência contra 

nativos não combatentes, como foi o caso durante a invasão da Smala do Emir 

Abdelcáder. A vila nômade do líder árabe tinha mais de trinta mil pessoas, entre idosos, 

mulheres e crianças, e foi atacada por quinhentos soldados da cavalaria francesa. A vitória 

foi retrata na tela de Vernet Prise de la smalah d’Abd-el-Kader, de 1843. A ausência de 

figuras civis e não combatentes na cena demonstra as implicações e motivações políticas 

associadas às obras do pintor170.  

É nesse contexto que se insere a pintura de Vernet Première messe en Kabylie. 

Pintada a partir da vitória francesa sobre tribos rebeldes da região de Cabília, a tela do 

 
169 FERRO, Marc. História das colonizações - Das Conquistas às Independências Séculos XIII a XX. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 29. 
170 NOCHLIN, Linda. The politics of vision: Essays on nineteenth-century art and society. The Politics of 

Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society, v. 1, 2018, p. 54. 
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artista francês concede grande ênfase aos mosquetes e às baionetas nas mãos dos 

soldados. O padre Dom François Régis é apresentado envolto por uma nuvem provocada 

pelo tiro de canhão que substituíra o sino da igreja durante a liturgia. Ao fundo, avista-se 

o território montanhoso de Cabília, agora sob o domínio da França, e à esquerda os líderes 

tribais que aceitaram o governo colonial francês são figurados em primeiro plano. Aqui 

vemos repetir o padrão das missas anteriores: em roupas típicas, os nativos conversam 

entre si e sentam-se em posturas não usuais para a liturgia, demarcando-se as diferenças 

entre europeus e nativos a partir de sua relação com o ritual católico. 

Ao contrapor as missas de Vernet e Meirelles logo percebemos que a tela do pintor 

francês foi a principal referência para Meirelles. A cruz, o altar e a postura do padre são 

praticamente idênticos nas duas obras, e o fato de que as telas representam momentos 

históricos com um intervalo de mais de trezentos anos não torna as obras mais distantes. 

Se o momento representado por Meirelles ocorrera ainda no século XV, em ambas as 

obras o discurso apresentado é próprio do século XIX: ambas as telas buscam demonstrar 

o caráter de um povo e, com isso, enaltecer seu referente Estado-nação. Por sua vez, a 

centralidade da cruz, bem como o respeito e a submissão dos europeus ao ritual católico, 

afirmam, em ambos os casos, o aspecto religioso da expansão europeia e, com isso, a sua 

superioridade civilizatória em relação aos outros povos, considerados ausentes de fé – um 

traço que, por sua vez, justifica a expansão colonial e legitima os seus resultados. 

Nesse sentido, a tela de Vernet não foi apropriada por Meirelles apenas como um 

modelo imagético para sua composição. O discurso elaborado por Vernet também serve 

como fundamento para que Meirelles possa atualizar os significados da missa relatada na 

carta de Caminha. O artista catarinense se afasta da produção de uma imagem de tom 

ilustrativo, como a gravura de Taunay, por exemplo, para produzir uma pintura de 

exaltação, que enobrece o ato religioso e seus participantes. Por outro lado, os 

personagens indígenas não remetem apenas à carta, mas fazem menção ao indigenismo 

que se desenvolve na literatura brasileira.  
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Capítulo 3: Quem são os brasileiros? A construção da identidade 

nacional em A primeira missa no Brasil 

 

Nesta pesquisa das representações que influenciam direta ou indiretamente Victor 

Meirelles durante a composição de sua obra A primeira missa do Brasil, devo destacar 

ainda duas referências importantes que permeiam mais diretamente a produção da pintura 

em questão. A influência da nascente representação de uma identidade brasileira, 

formulada aos poucos por diversos atores próximos aos governos imperiais durante a 

primeira metade do século XIX, é, certamente, a referência mais forte e a mais 

prontamente reconhecida pelos críticos da obra. Participam da formulação desta 

identidade as produções historiográficas e literárias do país, que, neste período, 

respondiam às exigências sociais e políticas pela consolidação de uma narrativa nacional 

capaz de unificar diversas regiões e classes sociais distintas sob a bandeira nacional. Ao 

produzir sua Primeira missa, Meirelles sabia que precisava agregar os símbolos e 

discursos da nacionalidade brasileira para que sua obra fosse incorporada ao rol das 

grandes obras nacionais.  

Por outro lado, ao escolher a imagem de uma primeira missa, Meirelles encontra 

à sua disposição outras imagens que retratam a celebração de missas em territórios novos 

para a igreja católica. Essas imagens consolidam uma iconografia sobre o tema, com 

composições, personagens, gestualidades e ambientações que se repetem com algumas 

variações. Elaborada e reelaborada em diferentes momentos, a iconografia da primeira 

missa responde aos distintos interesses e objetivos dos artistas e mantém uma unidade 

para além da simples temática. As imagens de primeiras missas contêm em comum um 

discurso de exaltação da expansão católica frente a grupos pagãos – discurso que ressoa 

os discursos coloniais de expansão da fé e da civilização, os quais justificam as empresas 

coloniais como um ato de suposta generosidade para com os povos não-europeus.   

 

3.1 Contradições da definição do sujeito nacional 
 

Com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, as ideias de construção de 

uma unidade política em território nacional começam a circular intensamente no país. A 

compreensão de uma unidade territorial já era aventada por alguns, e algumas expressões 

desse anseio podem ser vistas em algumas revoltas, a exemplo da Inconfidência (1789), 
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da Conjuração dos Alfaiates (1798) e da Revolução de 1817. Elas incorporavam as 

turbulências advindas da Revolução Francesa e dos Estados Unidos e respondiam aos 

anseios regionais. Os diferentes grupos sociais no país enxergavam os ideais e eventos 

revolucionários de perspectivas distintas. As elites viam nessas ideias a possibilidade de 

se liberarem do jugo da coroa, assim como os norte-americanos haviam feito com os 

ingleses, enquanto resguardavam a preocupação com a manutenção da escravidão. Os 

grupos dominados, por sua vez, sentiam na Revolução Francesa os ventos da liberdade 

soprando do mediterrâneo171. 

 Quando ocorre a elevação da então colônia à condição de Reino Unido a Portugal 

e Algarves, em 1815, as dinâmicas nacionalistas, que já varriam a Europa e partes das 

recém-surgidas nações americanas, chegam de modo definitivo ao Brasil. Mas é a 

Independência de 1822 que consolida em diversos setores um desejo de construção da 

nação, que marcará a política e a cultura do país nas décadas seguintes172.  

A separação do Reino de Portugal sedimenta a transição final de colônia a nação 

soberana, e com a nova condição surgem diversas necessidades próprias das nações 

independentes, entre as quais a necessidade de se estabelecer uma identidade para o Brasil 

e para os brasileiros, isto é, de se determinarem discursivamente as características que 

marcam o país e que definem seus habitantes. Uma das primeiras repostas para essa 

urgência é o furor nativista e o nativismo que se expressa em diversas regiões do país. 

Como resposta aos acontecimentos da Independência, muitas famílias brasileiras 

mudaram seus sobrenomes portugueses por nomes de família indígenas, como Buritis, 

Muritis, Juremas, Juatís e etc.173. Este nativismo, por sua vez, não engendra grande força 

ao sentimento lusofóbico, que poderia se esperar de uma nação em vias de se tornar 

independente, e as guerras pela independência também não geram grandes traumas ao 

exército brasileiro ou à população do país. 

A partir de então, a questão nacional passará a ter uma importância significativa 

nos debates e em toda a produção cultural do país. Contudo, logo se impõe a dificuldade 

de se definir mais profundamente os termos dessa nacionalidade nascente e os contornos 

e significados da nova nação. Resta aos brasileiros, assim como aos cidadãos de diversos 

países americanos recém-independentes, a tarefa de mapear, pela primeira vez, os 

 
171 FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2021, p. 63. 
172 LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. Estudos Avançados, v. 22, 

n. 62, pp. 237-256, 2008, p. 242. 
173 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Graphia, 2002, p. 319. 
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conteúdos e os sentidos da nacionalidade. No Brasil, a situação é particular em diversos 

aspectos, pois, diferente dos países latino-americanos, que proclamavam novas repúblicas 

seguindo os modelos da França e dos Estados Unidos, a proclamação da Independência 

no Brasil origina um império com descendentes da família real metropolitana. Além 

disso, a determinação do novo Estado Nacional é marcada por uma característica ausência 

de mobilização popular nos seus processos de transformação política. A recém-criada 

unidade administrativa nacional, portanto, pouco reflete os anseios populares dos 

brasileiros em torno de algum eixo ou alguma orientação política para além da 

independência, o que deixa um legado de dúvidas e questões relativas às ideias de 

nacionalidade que precisavam de respostas de seus novos cidadãos174.  

Esse desafio é ainda mais complexo em um país de dimensões continentais, em 

que descendentes de portugueses e indivíduos ainda nascidos em Portugal convivem com 

uma grande população de africanos e seus descendentes, pessoas escravizadas que 

formam uma ampla e variada mão de obra a qual opera, direta ou indiretamente, em 

praticamente todas as dimensões da vida civil, em todas as regiões do império. Soma-se 

a eles uma grande população de indígenas, que habitam matas, rios, montanhas, caatinga 

e serrado, frequentemente em conflitos pecuaristas, agricultores e donos de engenho, nas 

fronteiras agropecuárias do norte ao sul do país. Qualquer proposta de unidade política e 

identidade nacional precisava contemplar, de algum modo, tal multiplicidade de povos, 

costumes, línguas e cores em circulação no território nacional, criando um desafio que 

não encontra paralelo nos modelos nacionais de qualquer outro país, muito menos nos 

exemplos importados da Europa. 

O desafio de definir o sentido de tal multiplicidade de povos em uma unidade 

nacional se expressa, no campo jurídico, já na elaboração da primeira Carta Magna do 

país. Durante a Assembleia Constituinte de 1823 discutiu-se o artigo que definiria 

legalmente quem seriam os cidadãos brasileiros. Para responder a essa questão era 

necessário que se definissem as condições para que um indivíduo fosse considerado 

pertencente à comunidade nacional. Na proposta original175, o capítulo que versava sobre 

a cidadania nacional apresentava uma proposta segundo a qual os membros da 

comunidade do Brasil, os brasileiros, seriam os homens livres nascidos no país, os 

 
174 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 53. 
175 A primeira proposta a ser apresentada aos deputados eleitos da Constituinte foi redigida por uma 

comissão em que se destacou o nome de Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio. 

DOLHNIKOFF, Miriam. História do Brasil império. São Paulo: Contexto, 2017, p. 36. 
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escravos libertos, os portugueses aqui residentes antes da Independência, os estrangeiros 

naturalizados e os filhos de brasileiros nascidos em países estrangeiros176. Estava claro 

para os deputados constituintes, naquele momento, que escravos e indígenas não seriam 

considerados cidadãos brasileiros, embora houvessem nascido em território nacional. 

Os constituintes precisavam lidar com o problema que essas populações 

implicavam para a determinação da comunidade nacional, pois escravos e indígenas 

criavam uma contradição com os parâmetros jurídicos de cidadania das nações modernas. 

Em nações como a França e a Inglaterra, que serviam como modelo tanto para as novas 

repúblicas que se tornavam independentes na América quanto para o Brasil, eram 

considerados cidadãos todos os indivíduos nascidos nos referentes territórios, desde que 

falassem a língua e tivessem alguma relação de consanguinidade com indivíduos da 

mesma região. Essas nações, por sua vez, estabeleciam uma correlação jurídica, mas 

sobretudo política, entre nacionalidade e liberdade, uma vez que a condição de liberdade 

constitui parte fundamental da noção de soberania de um povo, sobre a qual se assenta o 

ideal mesmo de nação177.  

Porém, a existência da escravidão como um sistema de posse, em que indivíduos 

detêm a propriedade de outros indivíduos e também de seus filhos, se opõe diretamente à 

condição de liberdade do cidadão de direito. Não eram considerados escravos apenas os 

indivíduos capturados noutro continente para servirem como escravos no país, mas 

também seus filhos, os quais, nascidos em solo nacional, falantes dessa mesma língua e, 

muitas vezes, detentores de relação consanguínea com homens brancos e livres, 

cumpriam todas as condições para serem considerados brasileiros. Logo, a manutenção 

da escravidão dissolve qualquer pretensão de se estabelecer uma relação legal entre a 

nacionalidade e a condição de liberdade. Ciente dessa contradição, José Bonifácio redige 

um documento para a Assembleia Constituinte o qual, nas palavras de Sérgio Buarque de 

Holanda, 

 

apontará a antinomia entre uma Constituição liberal e um país 

“continuamente habitado por uma multidão de escravos brutos e 

inimigos”. Não temendo “os urros do sórdido interesse”, há de propor 

que se dê à abolição da escravatura um sentido de “expiação de crimes 

e pecados velhos”. Falará mesmo em “justiça social”, expressão insólita 

 
176 Ibid. 
177 No caso da constituição francesa em particular, a discussão sobre a liberdade dos cidadãos remonta ao 

ano de 1315, quando o rei Luís X decretou a abolição da servidão no reino da França. O decreto ainda 

afirma: “o solo da França liberta o escravo que o toca” – um princípio que seguirá válido até o século XIX, 

o que obriga diversos detentores de escravos a pagarem uma soma, ainda que simbólica, àqueles que lhes 

serviam, como um modo de descaracterizar a escravidão. 
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naquele tempo e não só no Brasil. E dirigindo-se aos que defendiam a 

escravidão em nome da propriedade, dirá que “a propriedade foi 

sancionada para o bem de todos [...]. Não é o direito de propriedade que 

querem defender, é o direito da força [...]”178. 

 

De modo semelhante à condição de negros escravizados, a condição indígena, 

ainda que livre, era considerada oposta à condição de cidadão, na medida em que o 

indígena era considerado, na época, um correlato de selvagem, o que indicava que esses 

indivíduos não seguiam (ou não poderiam seguir) as leis mesmas que lhes garantiriam os 

direitos de cidadão179.  

Assim, os deputados da Assembleia Constituinte começam a desenhar uma 

cidadania nacional que partia dos condicionantes de liberdade do indivíduo e de sua 

integração com a sociedade considerada civilizada para as determinações de cidadania e 

nacionalidade. Duas propostas foram colocadas em pauta para resolver a questão. Para o 

deputado pernambucano Montezuma, todos os brasileiros deveriam ser considerados 

cidadãos de direitos, em oposição a escravos e indígenas, que seriam considerados apenas 

“habitantes do Brasil”. A segunda proposta sugeria a manutenção do artigo original do 

projeto constituinte e buscava apenas distinguir os cidadãos brasileiros daqueles que 

seriam apenas brasileiros, sem o título de cidadãos180. A propostas de Montezuma buscam 

manter o valor da nacionalidade como sinônimo de liberdade, refutando tal nacionalidade 

a escravos e indígenas, enquanto a proposta de manutenção do texto original abria mão 

de tal correlação. Ainda assim, em ambas as propostas são apresentados dois sujeitos 

jurídicos distintos: o cidadão nacional, como sujeito de direitos, e um outro sujeito, 

destituído do respaldo jurídico e dos direitos básicos reservados ao cidadão. 

A segunda proposta é votada vencedora, distinguindo o cidadão nacional do não-

cidadão, também nacional. Por sua vez, a resolução deixa os indivíduos não-cidadãos em 

um vazio jurídico, que não determina como esses sujeitos devem ser considerados 

juridicamente. Com relação aos indígenas brasileiros, essa resolução da Constituinte 

inaugura o padrão nacional de vazio legislativo181 sobre a condição geral dos indígenas, 

 
178 HOLLANDA, Sérgio Buarque de; CAMPOS, Pedro Moacyr (Orgs.). O Brasil monárquico, v. 1: o 

processo de emancipação. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 198. 
179 DOLHNIKOFF, Miriam. História do Brasil império. Op. cit., p. 37. 
180 Ibid., p. 38. 
181 O Regulamento das Missões, promulgado em 1845, é o único documento administrativo sobre a questão 

indígena desse período. Excessivamente descritivo, o documento prolonga o sistema de aldeamento e o 

entende como parte de um processo de assimilação completa dos indígenas. 



116 

 

 

que permanecerá durante toda a primeira metade do século XIX182. Entre os deputados 

constituintes, apenas José Bonifácio apresentou um projeto183 que buscava estabelecer 

normas gerais para organizar as relações com povos indígenas em nível nacional184. O 

projeto é aceito pela Assembleia, com a proposta do posterior desenvolvimento de um 

plano de civilização dos indígenas, que deveria levar em consideração o posicionamento 

dos governadores das províncias sobre o assunto. Mas, com a dissolução da Assembleia 

por D. Pedro I, a carta constitucional de 1824, outorgada pelo Imperador, nem sequer 

menciona a existência de índios no país. 

Ainda que os debates da Constituinte não tenham sido validados, e que deputados 

como José Bonifácio e Francisco Montezuma tenham sido presos e posteriormente 

exilados por D. Pedro I, a carta outorgada pelo Imperador determina igualmente que todos 

os nascidos no Brasil serão brasileiros, ainda que apenas alguns sejam considerados 

cidadãos. Por outro lado, resta ao governo imperial a complexa tarefa de definir cultural 

e historicamente quem é o sujeito nacional. O debate ficaria estagnado durante o governo 

de feições autoritárias de D. Pedro I, e a abdicação e retorno do Imperador a Portugal 

geram, por sua vez, tensões federalistas e até separatistas que enfraquecem os discursos 

nacionalistas. Como resposta, a burocracia imperial e os grandes proprietários de terras, 

principais interessados na consolidação de um governo federal centralizador, preparam 

uma reação unificadora em torno da figura de Pedro II, que evoca um nacionalismo 

brasileiro em oposição às demandas locais. 

 Nesse ambiente político, tais elites destacam as narrativas unificadoras de uma 

história nacional e, em 1838, fundam o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN), órgão composto 

majoritariamente por funcionários do alto escalão da burocracia imperial com tendências 

políticas centralizadoras, a oligarquia local do Rio de Janeiro185. O perfil dos membros 

do IHGB não caracterizava apenas uma instituição elitista, mas, sobretudo, monarquista, 

sendo que 22 dos 27 presentes em sua fundação ocupariam cargos de destaque no Estado, 

 
182 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. In: História dos índios no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: Fapesp, 1998, p. 139. 
183 O projeto de José Bonifácio previa a compra das terras dos povos nativos e a sua futura educação e 

aculturação dentro da sociedade civilizada, proposta cuja efetivação, conforme salienta a pesquisadora 

Manuela Carneiro da Cunha, poderia levar a um genocídio cultural em massa dos povos indígenas. 
184 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 138. 
185 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 134. 
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como senadores e conselheiros186. Além disso, parte considerável dos membros 

fundadores eram nascidos em Portugal e possuíam grande proximidade com a casa dos 

Bragança. Seguindo o modelo da historiografia europeia, o Instituto irá produzir uma 

história laudatória do país, a partir de seus heróis e suas glórias, diretiva que os leva ao 

enaltecimento da monarquia portuguesa, da qual descende a monarquia nacional187.  

Esses aspectos levam o IHGB a uma proximidade crescente com o governo 

monárquico, tanto que, pouco tempo após a sua criação, lhe é concedida uma das salas 

do Paço Imperial, após a intervenção do mordomo-mor Paulo Barbosa da Silva junto ao 

Imperador. A partir de 15 de dezembro de 1849, data da primeira participação do 

Imperador em uma reunião do Instituto, D. Pedro II se tornará uma presença assídua nas 

reuniões oficiais do Instituto188. Uma presença que também se traduz em recursos 

financeiros – durante o segundo reinado, o Estado chega a representar 75% do orçamento 

da Instituição, sem contabilizar as doações pessoais de D. Pedro II189.  

A proximidade com a corte também fornece ao Instituto um caráter “oficial”, que 

auxilia na aceitação pelo público das teses e publicações de seus membros, mesmo que o 

Instituto tivesse dificuldade de angariar leitores para além do círculo intelectual190. Ainda 

que formalmente independente, a proximidade com a corte revela uma inclinação do 

IHGB ao reconhecimento como órgão do governo imperial, e a vizinhança com os 

gabinetes do governo faz de seus intelectuais fontes acessíveis para a discussão de 

questões administrativas junto aos burocratas do Império. 

Como instituição dedicada à história do país, o IHGB logo se confronta com 

questões similares àquelas já enfrentadas pela Constituinte de 1823, em relação à 

definição do cidadão brasileiro. Em ambas as instituições se colocava a tarefa de 

compreender quem eram os brasileiros e, assim como os deputados constituintes, os 

membros do IHGB precisavam dar uma resposta ao desafio que negros escravizados e 

indígenas ditos selvagens representavam para a formação e a construção das ideias de 

país e de povo brasileiro.  

 
186 RICUPERO, Bernardo. O Romantismo e a Idéia de Nação no Brasil (1830-1870). São Paulo: Martins 

Fontes, 2004, p. 115. 
187 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças. Op. cit., p. 135. 
188 RICUPERO, Bernardo. O Romantismo e a Idéia de Nação no Brasil (1830-1870). Op. cit., p. 129. 
189 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 198. 
190 Ibid., p. 204. 



118 

 

 

O novíssimo projeto historiográfico do IHGB se dá a partir de algumas poucas 

orientações. No discurso inaugural da instituição, o cônego Januário da Cunha Barbosa191, 

membro fundador e secretário-perpétuo da instituição, avalia que o Instituto deveria 

seguir o princípio historiográfico de Cícero, historia magistra vitae, isto é, considerar a 

história como preservação de memórias capazes de orientar as ações dos homens do 

presente e do futuro192. Seguindo o modelo do Institut Historique francês, Barbosa 

compreende que esse sentido prático da disciplina deve resultar na produção de uma 

história submetida aos anseios e interesses da nação e do seu governo imperial. Assim, a 

tarefa do historiador precisa ser, antes de tudo, uma tarefa patriótica, de cuidar da pátria 

e zelar por suas memórias. Em um período de intensas revoltas locais, que pressionavam 

para uma fragmentação do país ou ainda para uma fragilização do poder central, Barbosa 

fazia do historiador um trabalhador pela unificação do país, haja visto que a construção 

de uma história nacional e a recuperação de seus fatos célebres se realizaria por meio de 

um projeto capaz de abarcar todas regiões do país e fornecer, com isso, uma teorização 

sobre a unidade da nação, seus sentidos e orientações comuns193.  

Já nos primeiros debates, os membros fundadores do IHGB se depararam com 

uma questão que permanecerá irresoluta por muito tempo na historiografia nacional: o 

problema da periodização da história do país e, em particular, a definição do princípio da 

história brasileira. Em seu discurso inaugural, Januário da Cunha Barbosa aponta algumas 

possibilidades de resolução do impasse: a historiografia poderia conceber o nascimento 

da nação brasileira, 

 

pela conquista de intrépidos missionários, que tanto povos atraíram à 

adoração da cruz, erguida por Cabral neste continente, que lhe parecia 

surgir pelo sepulcro do sol; ou pelo lado de ações guerreiras, na 

penetração de seus emaranhados bosques, e na defensa de tão feliz 

quanto prodigiosa descoberta, contra inimigos externos invejosos da 

nossa fortuna; ou finalmente pelas riquezas de suas minas e matas, pelos 

produtos de seus campos e serras, pela grandeza de seus rios e baías, 

variedade e pompas de seus vegetais, abundancia e preciosidade de seus 

frutos, pasmosa novidade de seus animais; ou finalmente pela constante 

benignidade do clima, que faz tão fecundos os engenhos de nossos 

patrícios como o solo abençoado que habitam194. 

 
191 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso recitado no acto de estatuir-se o Instituto Historico e 

Geographico do Brazileiro, pelo secretário perpetuo o conego Januario da Cunha Barbosa. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. I, pp. 9-17, 1839. 
192 CEZAR, Temístocles. Historiografia e Nação no Brasil do Século XIX. Revista Diálogos, v. 8, n. 1, 

pp. 11-29, 2004, p. 14. 
193 Ibid., p. 13. 
194 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso recitado no acto de estatuir-se o Instituto Historico e 

Geographico do Brazileiro, pelo secretário perpetuo o conego Januario da Cunha Barbosa. Op. cit., p. 11. 
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Entre as propostas de Cunha Barbosa não está presente aquela que logo se tornaria 

consenso entre os historiadores do país: transformar a chegada dos navegantes 

portugueses no Brasil, liderados por Cabral, e, mais precisamente, a Carta do Achamento 

de Pero Vaz de Caminha, nos pontos fundamentais da narrativa histórica sobre o 

nascimento do país. De fato, na ocasião a carta ainda era pouco conhecida, e até a sua 

reedição, em 1845, a primeira edição (de 1817) era a única em circulação no país195.  

Nesse aspecto, o brasilianista Ferdinand Denis foi fundamental para a divulgação 

do documento no Brasil e no exterior, sendo responsável pela publicação da carta em 

francês – a primeira tradução do relato de Caminha – ainda em 1821, além de reproduzir 

a carta em seu livro Le Brésil (1822)196. Ferdinand Denis também seria fundamental para 

a futura incorporação do indígena como elemento definidor da identidade nacional 

brasileira. Em seu livro Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi de l’histoire 

littéraire du Brésil o autor recomenda a substituição da influência classicista na história 

literária do país pela valorização das características e dos costumes nacionais, com 

destaque para o índio, considerado o verdadeiro habitante dessas terras197. Em um 

capítulo dedicado exclusivamente à produção literária brasileira, o autor francês afirma 

que os poetas brasileiros precisam beber de uma fonte genuinamente brasileira. Lajolo 

aponta que Denis pretendia orientar a produção literária brasileira, e para tal, o autor adota 

uma linguagem normativa. 

 

Se essa parte da América adotou uma língua que a nossa velha Europa 

aperfeiçoara, deve rejeitar as ideias mitológicas devidas às fábulas da 

Grécia [...]. A América, estuante de juventude, deve ter pensamentos 

novos e enérgicos como ela mesma [...]. Nessas belas paragens, tão 

favorecidas pela natureza, o pensamento deve alargar-se como o 

espetáculo que se lhe oferece; majestoso, graças às obras-primas do 

passado, tal pensamento deve permanecer independente, não 

procurando outro guia que a observação. Enfim, a América deve ser 

livre tanto na sua poesia como no seu governo198. 

 

 
195 SERRA, Pedro. As notícias do descobrimento do Brasil. In: RIBEIRO, Maria Aparecida (Org.). A carta 

de Caminha e Seus Ecos. Coimbra: Angelus Novus, 2003, p. 198. 
196 ZILBERMAN, Regina. O Resumo de História Literária, de Ferdinand Denis: história da literatura 

enquanto campo de investigação. Veredas: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, v. 19, 

pp. 121-144, 2013, p. 123. 
197 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador : D. Pedro II, um monarca nos trópicos. Op. 

cit., p. 131. 
198 LAJOLO, Marisa. Regionalismo e história da literatura: quem é o vilão da história?. In: FREITAS, 

Marcos César de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto; Universidade 

São Francisco, 1998, p. 301. 
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Além de Ferdinand Denis, Adolfo Varnhagen foi uma das primeiras vozes 

brasileiras a afirmar a importância da carta de Caminha no país. Após consultar o 

manuscrito da carta preservado na Torre do Tombo, em 1840, o historiador publica sua 

Crônica do descobrimento do Brasil na revista O Panorama, importante revista de 

história portuguesa editada pelo famoso historiador e escritor português Alexandro 

Herculano. Com o objetivo de chamar a atenção para a importância do documento e atrair 

a atenção dos leitores para a importância da chegada da frota cabralina, Varnhagen produz 

a Crônica como uma ficção histórica baseada nas descrições de Caminha presentes na 

carta. O historiador brasileiro copiava o modelo dos romances históricos de Herculano, 

que faziam muito sucesso em Portugal e recontavam ficcionalmente diversas passagens 

da história lusitana de forma a recuperar não apenas os fatos, mas os modos de vida e os 

sentimentos das populações em épocas passadas199. 

Porém, ao ficcionar a viagem de Cabral, Varnhagen insere, de modo 

incontornável, o índio como personagem da história nacional. A Crônica do 

descobrimento do Brasil narra a história do encontro amoroso entre Ypeca, uma indígena 

tupiniquim, e Braz Ribeiro, marinheiro português que chega ao continente americano 

junto à frota de Cabral. O texto é um precursor do romantismo e, apesar de não ter tido a 

popularidade de seus sucessores, já apresenta alguns temas que orientarão a geração 

romântica.  

A narrativa é especificamente semelhante à trama de Iracema (1865), romance de 

José de Alencar. Tal como a personagem do autor romântico, Ypeca representa a indígena 

ideal aos olhos europeus, aquela cuja beleza se compara à beleza das mulheres europeias, 

e que reconhece a superioridade dos modos europeus, estando disposta a abrir mão de sua 

cultura para adotar a cultura civilizada de seu amado200. Em ambas as obras, os indígenas 

que não estão dispostos a aceitar a cultura dos navegadores europeus, buscando impedir 

o romance intercultural, são caracterizados como vilões. E os desfechos também são 

muito próximos, com o retorno solitário dos heróis portugueses e a tristeza profunda das 

mulheres indígenas abandonadas. 

Anos depois da publicação de Crônica do descobrimento do Brasil, Varnhagen 

mudaria completamente suas posições sobre o caráter dos povos indígenas e se tornaria 

 
199 OLIVEIRA, Laura Nogueira. Os índios bravos e o Sr. Visconde: Os indígenas brasileiros na obra 

de Francisco Aldolfo de Varnhagen. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2000, p. 52. 
200 Ibid.; GRAÇA, Antônio Paulo. Uma Poética do Genocídio. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, p. 51. 
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um dos mais ferrenhos opositores à inserção das populações nativas na construção de uma 

história nacional. Na primeira edição de sua História Geral do Brasil (1854), por 

exemplo, os índios são abordados apenas no capítulo VIII. Essa organização chegou a ser 

contestada por Marie-Armand d’Avezac-Macaya, distinta autoridade da Sociedade de 

Geografia de Paris201, e, na segunda edição do livro, o historiador revê a organização dos 

capítulos, fazendo com que indígenas passem a ser abordados a partir do segundo 

capítulo202. Porém, talvez como um meio de compensar essa alteração, o autor passa a 

defender com mais ênfase o papel secundário desses indivíduos na constituição da história 

nacional203. Os povos indígenas são apresentados, então, como partes do ambiente, tal 

como a fauna e a flora locais, compondo a natureza tropical do país.  

Em oposição à Crônica do descobrimento do Brasil, a História Geral de 

Varnhagen apresenta os povos autóctones como seres imersos em um estado de natural 

selvageria, caracterizados sobretudo pelo gosto pela violência. Seriam bárbaros 

selvagens, canibais vingativos de natureza primitiva, uma perspectiva que, como notou 

Gonçalves de Magalhães, se assemelha à compreensão hobbesiana do homem selvagem. 

 

não sabemos como haja ainda poetas, e até filósofos, que vejam no 

estado selvagem a maior felicidade do homem; quando nesse estado, 

sem o auxílio mutuo da sociedade, e sem a terra se cultivar 

suficientemente, há sempre, n’uma ou outra época, privações e fome; e 

esta última aos mais civilizados converte em canibais, como nos 

provam as histórias de tantos sítios e naufrágios. Desgraçadamente o 

estudo profundo da barbárie humana, em todos os países, prova que, 

sem os vínculos das leis e da religião, o triste mortal propende tanto a 

ferocidade, que quase se metamorfoseia em fera [...]204.  

 

Varnhagen critica inclusive as posições de Rousseau sobre a bondade inata dos 

selvagens e, para contradizê-lo, retoma as posições do conde de Buffon, famoso 

naturalista francês para o qual a humanidade se distingue dos animais por, entre outras 

coisas, se unir sob a autoridade de um governo205. Logo, o historiador brasileiro não 

apenas nega as contribuições desses povos, mas também reitera que os indígenas seriam, 

 
201 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil: A etnografia no Instituto Histórico e Geográfico 

do Brasil entre as décadas de 1840 e 1860. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora FIOCRUZ; Editora EDUSP, 

2009, p. 177. 
202 VARNHAGEN, Visconde de Porto Seguro; Francisco Adolpho de. História Geral do Brazil: Antes 

da sua separação e independência de Portugal, pelo Visconde de Porto Seguro, natural de Sorocaba. 

2. Ed. Rio de Janeiro: E. e H. Laemmert, 1877. 
203 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil. Op. cit., p. 177. 
204 VARNHAGEN, Visconde de Porto Seguro; Francisco Adolpho de. História Geral do Brazil. Op. cit., 

p. 52. 
205 VARNHAGEN, Visconde de Porto Seguro; Francisco Adolpho de. História Geral do Brazil. Op. cit., 

p. 53. 
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inclusive, um obstáculo ao progresso moral e material da nação, já que não seriam nem 

mesmo capazes de sentir as emoções superiores como o amor, a amizade, a gratidão e a 

dedicação, sendo incapazes de se desenvolverem até o patamar civilizatório necessário 

para a sua devida participação da civilização brasileira206. Por fim, Varnhagen anuncia, 

tal como outros naturalistas e etnógrafos, que os povos autóctones do país teriam um 

inevitável desaparecimento, fosse pelo extermínio de uns aos outros, fosse nas guerras 

contra colonizadores, fosse, enfim, por sua assimilação pelo trabalho207. 

Anos depois, Varnhagen credita essa mudança de perspectiva aos fatos que 

presenciou durante uma viagem realizada à região sul da Província de São Paulo, em 

1841. Ali, ele teria entrado em contato com a tensão e o medo que predominavam na 

região abalada devido às guerras pelas fronteiras agrícolas da província travadas entre 

brancos e indígenas. A visão do conflito e de seus resultados pode ter ajudado o 

historiador a consolidar uma percepção negativa sobre os povos indígenas nacionais, e, a 

partir de então, seus escritos repetirão o mesmo tom condenatório sobre o tema208. 

 

Confesso que desde então uma profunda mágoa e até um certo vexame 

se apoderou de mim, ao considerar que apesar de ter o Brasil um 

governo regular, em tantos lugares do seu território achavam-se (e 

acham-se ainda) um grande número de cidadãos brasileiros à mercê de 

semelhantes cáfilas de canibais209.  

 

É dado que, naquele período, diversas “guerras não declaradas” se espalhavam 

pelo território nacional. Durante o século XIX, o conflito entre brancos e indígenas se 

modificou, da questão do trabalho para a questão de terras, e os povos indígenas ainda 

ocupavam grande parte dos territórios no país210. No processo de avanço das fronteiras 

agrícolas, os indígenas mostravam-se muitas vezes como os únicos opositores diretos à 

presença branca. Ameaçavam colonos, invadiam vilas, recusavam-se ao trabalho e 

lutavam para conservar suas aldeias211.  

 
206 Ibid., p. 46. 
207 MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos índios: Entre Gabriel Soares de 

Sousa e Francisco Adolfo de Varnhagen. Revista de História, v. 2, n. 149, pp. 109-137, 2003, p. 128; 

MONTEIRO, John Manuel. Tupis, tapuias e historiadores: Estudos de História Indígena e do 

Indigenismo. Tese (Livre Docência em Etnologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade de Campinas. Campinas. Unicamp, 2001, p. 29. 
208 MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos índios. Op. cit., p. 126. 
209 VARNHAGEN, Visconde de Porto Seguro; Francisco Adolpho de. Os Índios e o Sr. Lisboa. Lima: 

Imprensa Liberal, 1867, p. 38 apud MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos 

índios. Op. cit., p.126. 
210 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 133. 
211 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2010, p. 136. 
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Por outro lado, Varnhagen e os historiadores do IHGB consideram os povos 

nativos como entidades fixas e atemporais e, nesse sentido, reproduzem um equívoco que 

se tornará comum na historiografia nacional até recentemente, desconsiderando os efeitos 

negativos da presença branca no território nacional e a sua consequente influência sobre 

as populações indígenas, suas movimentações, seus costumes e sua cultura212. Para o 

autor de História Geral do Brasil, “De tais povos na infância não há história: há só 

etnografia”213. Nessa célebre passagem, Varnhagen cristalizava a interpretação de que a 

reação agressiva dos povos indígenas às violências e conquistas coloniais representava o 

caráter próprio, a essência indígena, não consistindo num movimento específico em 

resposta às contingências históricas que se apresentavam. Essa perspectiva, por sua vez, 

incitava ainda mais ações violentas contra esses povos e mais respostas violentas desses 

contra os colonos. Ainda assim, essa postura não impediu que diversos grupos indígenas 

apresentassem petições ao Imperador ou entrassem com processos na justiça concernentes 

às disputas por terras, apesar da ausência de qualquer representação política indígena no 

Império214.  

Tal perspectiva sobre os povos nativos não era, contudo, exclusiva de Varnhagen. 

A postura do autor em sua História Geral é largamente baseada nas posições do influente 

naturalista alemão Karl Philip von Martius215, naturalista que viajara por diversas regiões 

do Brasil junto ao também naturalista Johann Spix, entre os anos de 1817 e 1820. Ambos 

haviam sido contratados para avaliar as riquezas naturais do país pelo imperador da 

Áustria, Francisco I, pai da arquiduquesa d. Leopoldina, que à época se preparava para se 

casar com d. Pedro de Alcântara, herdeiro do trono de Portugal216. Naquele momento, os 

cientistas percorreram diferentes regiões do país, de São Paulo até o Amazonas, passando 

por Pernambuco e Maranhão, e, apesar de se dedicarem primordialmente ao estudo da 

flora regional, não deixaram de escrever relatos e impressões sobre as manifestações 

culturais a que assistiram em suas viagens pelo país, bem como sobre os diversos povos 

indígenas que encontraram pelo caminho.  

 Em 1844, von Martius publica o artigo que serviria como pedra fundamental para 

as pesquisas historiográficas, arqueológicas e etnográficas do IHGB. O texto Como se 

 
212 MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos índios. Op. cit., p. 30. 
213 VARNHAGEN, Visconde de Porto Seguro; Francisco Adolpho de. História Geral do Brazil. Op. cit., 

p. 23. 
214 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 33. 
215 RICUPERO, Bernardo. O Romantismo e a Idéia de Nação no Brasil (1830-1870). Op. cit., p. 126. 
216 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 384. 
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deve escrever a História do Brasil reflete sobre a gênese da população brasileira a partir 

da ideia de miscigenação entre as raças constitutivas do país. A partir de uma perspectiva 

biologicista e etnográfica, Martius considera o caráter de cada uma das três raças que 

compõem a população brasileira (negra ou etiópica, indígena ou americana e branca ou 

europeia) para determinar sua contribuição na formação do caráter brasileiro. A raça 

europeia é considerada pelo autor como a raça do “descobridor”, “senhor” e 

“conquistador”, dotada de maior “força moral”, a qual, portanto, assumiria naturalmente 

o papel civilizatório, superior, de condução da nação, enquanto as outras raças ocupariam 

“naturalmente” as posições inferiores.  

Já os povos indígenas seriam descendentes “degenerados” de uma antiga 

civilização, encontrando-se em um estado de miséria e decadência que lhes conferia como 

destino próximo o desaparecimento217. Sobre a raça negra, o autor se resume a afirmar 

que o país teria um desenvolvimento diferente sem a introdução dos escravos negros, e 

que só o tempo diria se isso ocorreria para melhor ou pior. Em 1847, uma comissão do 

IHGB formada por Manuel de Araújo Porto-Alegre, Joaquim Caetano da Silva, Francisco 

Sales Torres Homem, Fr. Rodrigo de São José e Francisco Manuel Raposo de Almeida 

premia o artigo de Martius no concurso intitulado “Como escrever a história do Brasil”, 

e as posições naturalistas tornam-se ainda mais influentes entre os teóricos do Instituto, 

sendo retomadas por diversos outros autores durante o século XIX218. 

Em sua análise sobre os “povos inferiores”, Martius insere duas novidades 

conceituais no discurso etnográfico nacional daquele momento: o conceito de raça, que 

em meados da década de 40 já circulava nos debates europeus, mas ainda não era utilizado 

pelos intelectuais brasileiros, que ainda utilizavam o termo “nação” para se referirem a 

negros e indígenas219; e a ideia de degeneração, nova ao debate brasileiro, retomada por 

Martius a partir das teses de Buffon e Cornelius de Pauw, a qual se torna particularmente 

relevante no discurso sobre os povos indígenas nas décadas seguintes220.  

 

 
217 MONTEIRO, John Manuel. Tupis, tapuias e historiadores: Estudos de História Indígena e do 

Indigenismo. Op. cit., p. 28. 
218 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças. Op. cit., p. 123; AMARAL, Sharyse. Entre Tupis 

e Botocudos: O Indianismo No Segundo Reinado. In: II Encontro Estadual de História, Feira de Santana: 

Anais Eletrônicos II Encontro Estadual de História, 2004. 
219 No início do século XIX, o conceito de “nação” era comumente utilizado como denominação das tribos 

indígenas e dos lugares de origem de escravos africanos. Com a independência do Brasil, o termo “nação” 

passa a identificar a “nação brasileira”, e o sentido nacionalista da palavra passa a substituir a denominação 

atribuída a indígenas e africanos. Ibid., p. 97. 
220 FERREIRA, Lúcio Menezes. Ciência nômade: o IHGB e as viagens científicas no Brasil imperial. 

História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 13, n. 2, 2006, p. 282. 
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Consideravam-se os aborígenes do Brasil como uma amostra do 

desenvolvimento possível do homem privado de qualquer revelação 

divina, e dirigido na vereda das suas necessidades e inclinações físicas 

unicamente por sua razão instintiva. [...] Investigações mais 

aprofundadas, porém provaram ao homem desprevenido que aqui não 

se trata do estado primitivo do homem, e que pelo contrário o triste e 

penível quadro, que nos oferece o atual indígena brasileiro, não é senão 

resíduo de uma muito antiga, posto que perdida história221. 

 

A tese de Martius a respeito das populações indígenas brasileiras contribuiu para 

que os intelectuais do IHGB afirmassem uma inferioridade natural dos povos nativos, 

uma perspectiva que há tempos se apresentava no país, apesar da oposição de intelectuais 

como José Bonifácio, por exemplo, e, posteriormente, dos escritores românticos, ainda 

que tal oposição estivesse geralmente atrelada a questões de orgulho nacional222.  

A obra de Varnhagen será particularmente influenciada pelas posições do 

naturalista alemão. O visconde de Porto Seguro incorpora diversos elementos das análises 

de Von Martius sobre os indígenas em sua História Geral do Brasil e impulsiona as ideias 

de raça e degeneração no contexto do IHGB. Contudo, a despeito de sua postura 

declaradamente anti-indigenista, Varnhagen não deixa de afirmar a necessidade de se 

estudarem as línguas e culturas indígenas para uma melhor compreensão de seu papel na 

nacionalidade brasileira. O historiador atua em favor da criação de uma Comissão de 

Arqueologia e Etnografia Indígena dentro do IHGB, formalmente proposta por Manuel 

de Araújo Porto-Alegre, Manoel Ferreira Lagos e Joaquim Norberto de Souza e Silva em 

1847. Aprovada na sessão seguinte, a Comissão foi composta com o objetivo principal 

de compreender as relações entre os povos indígenas e a formação da nacionalidade 

brasileira, isto é, de apreender as características dos povos nativos antes da chegada dos 

portugueses223.  

Sendo a etnologia uma disciplina ainda recente no princípio do século XIX, tanto 

no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, as fontes etnográficas e etnológicas da 

época eram majoritariamente compostas por um emaranhado de textos coloniais, 

narrativas de padres catequistas e relatos de viajantes, sem que houvesse qualquer tipo de 

definição sobre a constituição de documentos etnológicos para o estudo dos “povos sem 

história”224. Para o IHGB, as viagens científicas e missões arqueológicas mostravam-se 

 
221 MARTIUS, Karl Friedrich Von; RODRIGUES, José Honório. Como se deve escrever a História do 

Brasil. Revista de História de América, n. 42, 1952, p. 444. 
222 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 134. 
223 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil. Op. cit., p. 108. 
224 Ibid., p. 90. 
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onerosas e, assim, a Comissão de Arqueologia e Etnologia define que suas principais 

fontes de estudos seriam os relatórios sobre os povos indígenas dos presidentes das 

províncias e os relatos coloniais de portugueses, viajantes estrangeiros e padres, além de 

documentos da burocracia colonial. Porém, as solicitações de relatórios sobre o estado 

dos povos indígenas habitantes das variadas províncias do país, endereçadas aos seus 

presidentes pelos membros do IHGB, eram raramente respondidas, e seus documentos 

revelavam-se, na maioria das vezes, incompletos, dada a falta de informações sobre os 

povos nativos existente nas províncias e a falta de interesse no assunto por parte dos ditos 

presidentes225. Assim, por muito tempo, parte considerável dos trabalhos da Comissão se 

resumiu à leitura, à interpretação, à organização e à classificação de relatos e documentos 

do período colonial.  

A característica falta de contato direto com as populações indígenas, por sua vez, 

garantiu que os membros do IHGB reproduzissem não apenas a visão, mas também os 

vícios e preconceitos dos escritos coloniais. Desde o princípio do Instituto, os artigos 

sobre etnografia fizeram uso de uma coleção de lugares comuns que expressavam a 

preponderância de uma percepção negativa sobre as populações nativas. 

 

Em muitas situações, a presença na Revista de textos do passado, ainda 

que estivesse referida a um olhar do presente sobre os índios, acabava 

por revelar as semelhanças na maneira de olhá-los e de retratá-los, pela 

mesma ênfase sobre sua “natural inconstância”, sua “inata soberba”, seu 

“horror para o trabalho”, ou “sua vida errante e libidinosa”, como se 

notava na citação de um contemporâneo226. 

 

Além de identificar as diferenças entre as diversas tribos indígenas, a catalogação 

dos povos nativos também buscava hierarquizá-los em uma escala de suposta 

proximidade com a civilização. Assim, os povos autóctones eram classificados em escala 

que variava entre “mansos e domésticos”, para denominar aqueles que aceitavam viver 

sob o “suave jugo das leis”, nos aldeamentos indígenas de administração missionária, até 

“bravios”, que seriam todos os povos com que se estabeleciam conflitos ou guerras ao 

longo do território nacional227. Essas classificações não eram restritas à Comissão de 

Arqueologia e Etnologia, mas de uso comum dentro do império, em textos legais, por 

exemplo, para diferenciarem as populações indígenas com as quais haviam sido 

 
225 Ibid., p. 114. 
226 Ibid., p. 113. 
227 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 136. 
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estabelecidas relações legais, de trabalhou ou aldeamento, daqueles grupos contra os 

quais eram travadas guerras nas fronteiras agrícolas do país.  

Tendo como fonte principal os relatos do período colonial, os trabalhos 

etnológicos do IHGB acabam reproduzindo igualmente uma divisão estabelecida ainda 

no período quinhentista entre índios tupi e índios tapuia228. O binômio tupi-tapuia aparece 

em diversos relatos coloniais, em autores como Anchieta, Gandavo, Simão de 

Vasconcelos e Cerqueira e Silva229, e é fruto de uma confusão que marcou longamente a 

compreensão etnológica sobre os indígenas no país230.  

Essa imprecisão sobre as denominações indígenas surge nos relatos portugueses 

logo no início da colonização da costa brasileira, região onde predominavam as tribos 

Tupi-Guarani, as primeiras a terem contato com os europeus. Os Tupi-Guarani tinham 

hábitos sedentários, o que facilitou a aproximação entre portugueses e indígenas e, logo, 

o nheengatu, uma variação da língua tupi utilizada pelos índios da região, acabou sendo 

aprendida por portugueses – entre eles o Padre José de Anchieta, que a utilizou para 

catequisar os indígenas mais facilmente e, como resultado, consolidou o nheengatu como 

língua geral no país até o século XVIII. Consequentemente, as tribos da região costeira 

que não foram mortas durante a invasão portuguesa foram massivamente assimiladas no 

contato com os brancos ainda nos séculos XVI e XVII.  

Enquanto isso, o interior do território era habitado por tribos nômades que falavam 

outras línguas, distintas do tupi, com outros nomes e costumes. Por serem inimigas das 

tribos Tupi, com quem frequentemente entravam em conflito, as tribos interioranas 

recebiam o nome de tapuia, que em nheengatu significa literalmente “inimigo”. A palavra 

tapuia231, portanto, não se referia ao modo como essas tribos se denominavam, mas ao 

modo como eram chamadas pelas tribos Tupi. Nesse contexto de diálogos com o grupo 

Tupi do país, os portugueses não apenas incorporaram a denominação em nheengatu para 

esses outros povos, como também o antagonismo dos povos Tupi com relação aos ditos 

tapuia, cristalizando entre colonos a ideia de que os botocudos232 seriam inimigos 

selvagens, povos bravios de caráter irascível. Em 1587, após explorar o sertão do país, 

 
228 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil. Op. cit., p. 170. 
229 Ibid., p. 127. 
230 MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos índios: Entre Gabriel Soares de 

Sousa e Francisco Adolfo de Varnhagen. Op. cit., p. 116. 
231 Os povos tapuias também foram denominados “botocudos” por utilizarem o botoque, um ornamento 

corporal de formato circular, feito de madeira ou osso lixado, que é colocado no lábio inferior ou nas 

orelhas. 
232 CUNHA, Manuela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 136. 
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Gabriel Soares de Souza afirmou: “Comem estes selvagens carne humana por 

mantimento, o que não tem o outro gentio que a não come senão por vingança de suas 

brigas e antiguidade de seus ódios são ‘tão esquivos inimigos de todo o gênero humano’” 

completa o autor233. 

Já no século XIX, o binômio tupi-tapuia será criticado primeiramente por Von 

Martius. O naturalista foi o primeiro a sistematizar os conhecimentos sobre o tronco 

linguístico Macro-Jê, ao produzir um dicionário Tupi em 1863234. O termo Macro-Jê é 

utilizado até hoje para se referir às populações antigamente conhecidas por tapuias ou 

botocudos, numa referência ao termo jê, pelo qual falantes dessa língua se 

autodenominavam, que significa “pai”, “chefe” ou “antepassado”. Ainda assim, a divisão 

entre tupis e tapuias permanece relevante durante a maior parte do século XIX, não apenas 

nos estudos etnológicos e etnográficos, mas na cultura geral do país e até na administração 

governamental235.  

Os escritores românticos acrescentarão, por sua vez, uma segunda camada de 

significados a essa classificação. A partir da década de 1850, o programa nativista 

apresentado por Domingos José Gonçalves de Magalhães, Manoel de Araújo Porto-

Alegre e Francisco de Sales Torres Homem na revista Nitheroy: Revista Brasiliense de 

Ciências, Letras e Artes, ainda em 1836, eleva o índio como antepassado nacional 

equivalente aos cavaleiros medievais europeus236. Por outro lado, o desenvolvimento 

romântico das orientações literárias de Ferdinand Denis e Almeida Garret237, sobre a 

determinação do indígena como símbolo de uma literatura nacional, autônoma do 

continente europeu e original em suas proposições nativistas, segue os padrões 

estabelecidos pelos escritos coloniais, que serviram de fonte aos estudos etnográficos da 

Comissão de Arqueologia e Etnologia.  

Assim, apenas os “mansos” índios Tupi são alçados à categoria de heróis da nação 

pelos românticos, enquanto os “bravios” tapuias serão rebaixados à condição de selvagens 

vilões. Em meados do século XIX, os Tupi já eram considerados virtualmente extintos ou 

assimilados, de modo que sua imagem se distanciava daqueles índios que guerreavam 

 
233 SOUZA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional; Edusp, 1971, p. 302 apud MONTEIRO, John Manuel. Unidade, diversidade e a invenção dos 

índios. Op. cit., p. 117. 
234 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil. Op. cit., p. 104. 
235 Ibid., p. 126. 
236 SÁ TELES, Ana Carolina. Reflexões sobre o Indianismo em Gonçalves Dias. Magma, n. 12, 2015, 

p. 356. 
237 CANDIDO, Antonio. O romantismo no Brasil. Op. cit., p. 23. 
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contra fazendeiros e donos de engenho nas fronteiras agrícolas do país. Para Manuela 

Carneiro da Cunha, o Tupi é o índio “convenientemente” morto, em oposição ao índio 

tapuia, que é o índio vivo, contemporâneo, aquele que agrega os signos da negatividade 

e contra quem se guerreia por excelência238. 

Ainda que os escritores românticos também tenham escrito obras etnográficas, a 

exemplo de Brasil e a Oceania, de Gonçalves Dias, e Os indígenas do Brasil perante a 

história, de Gonçalves de Magalhães, são as obras literárias as responsáveis por cristalizar 

a imagem do indígena tupi como fundamento da nacionalidade brasileira. E, a partir dos 

anos de 1840, a imagem do indígena brasileiro será alçada à condição de herói da nação. 

Primeiramente por Gonçalves Dias, em obras como os Cantos, mas também nos versos 

de Marabá, O canto do Piaga, O leito de folhas verdes e I-Juca Pirama. Nesses poemas, 

Gonçalves Dias utilizou informações etnográficas para construir seus personagens, um 

estudo que antecipa suas próprias pesquisas sobre a etnografia dos indígenas brasileiros 

em O Brasil e a Oceania239. Mas, para além dos estudos, Gonçalves Dias também tivera 

contato direto com populações indígenas em Caxias, no Maranhão, sua terra natal240, 

experiências que colaboraram para que o poeta desenhasse uma das mais complexas e 

originais imagens dos povos nativos. Já em seus Primeiros Cantos (1846), Gonçalves 

Dias enaltece o guerreiro tupi. 

 

Ó Guerreiros da Taba sagrada 

Ó Guerreiros da Tribo Tupi 

Falam Deuses nos cantos do Piaga 

Ó Guerreiros, meus cantos ouvi241  

 

Considerada por seus contemporâneos como a pedra fundamental da poesia 

brasileira moderna, a poesia de Gonçalves Dias é a primeira obra literária a tratar do tema 

indígena a partir de uma perspectiva romântica242. Porém, a imagem do tupi produzida 

pelo autor não é estanque. Pelo contrário, ele busca nos relatos quinhentistas os 

referenciais etnográficos que lhe permitem incorporar diversos aspectos da cultura 

indígena. Em suas obras, Gonçalves Dias se apropria das características específicas das 

culturas indígenas brasileiras: a exortação contínua da guerra, a permanência do ciclo 

 
238 KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil. Op. cit., p. 126; CUNHA, Manuela Carneiro da. 

Política indigenista no século XIX. Op. cit., p. 136. 
239 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira. Op. cit., p. 317. 
240 LIMA, Maria de Fátima Gonçalves. O indianismo na literatura brasileira. Op. cit., p. 195. 
241 DIAS, Antônio Gonçalves. Primeiros Cantos. Rio de Janeiro: E. e H. Laemmert, 1846 apud BOSI, 

História concisa da literatura brasileira. Op. cit., p. 100. 
242 CANDIDO, O romantismo no Brasil. Op. cit., p. 43. 
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vingativo e de rituais como a cauinagem243, os cantos dos piagas e os ritos canibais, 

aproximando-os de valores europeus associados ao gênero romântico, como a mítica dos 

cavaleiros feudais244. Assim, o autor consegue criar uma poética original pela 

aproximação quase paradoxal de elementos que parecem em tudo antagônicos, como o 

canibalismo indígena e os ideais de cavalaria medieval, que o permitem ir além de uma 

simples incorporação de modelos exteriores sobre a cor local.  

A imagem do indígena elaborada por Gonçalves de Magalhães é, por sua vez, bem 

diversa daquela apresentada pelo poeta maranhense. Desenvolvido ao longo de vários 

anos pelo autor, o épico A Confederação dos Tamoios (1856) era muito esperado entre os 

intelectuais do Rio de Janeiro no período. Sua obra retoma o combate travado entre 

indígenas, portugueses e franceses no início da colonização europeia, em um expediente 

narrativo semelhante àquele apresentado por Varnhagen em suas Crônicas do 

descobrimento do Brasil. Assim como fez o Visconde de Porto Seguro, Magalhães 

buscou construir uma narrativa em torno de um acontecimento histórico, o que lhe 

permitiria resgatar os sentimentos e ideais presentes naquele período e mesclá-los com os 

princípios românticos de sua época. Mas, diferente do jovem Varnhagen, o poeta 

romântico opta pelo gênero épico, cuja envergadura literária lhe permitiria estabelecer o 

fundamento histórico e moral da nacionalidade brasileira. 

O momento narrado pelo escritor é a guerra travada entre tupinambás e aimorés 

contra os colonizadores portugueses. O épico de Magalhães narra a luta dos tupinambás 

sob o comando do indígena Aimberê contra o escravista Brás Cubas, governador da 

capitania de São Vicente. Em busca de mão de obra escrava, o governador aprisiona os 

tupinambás, que se rebelam e, na fuga, se aliam aos franceses, os quais lutavam contra os 

portugueses visando o estabelecimento de um território francês na região – a França 

Antártica, sob o comando do vice-almirante Nicolas de Villegagnon. A união entre 

diferentes nações indígenas e os franceses fica conhecida como Confederação Tamoio, 

que, após diversas batalhas, impõe a derrota sobre os portugueses.  

A paz entre indígenas e portugueses é posteriormente selada pelos jesuítas José de 

Anchieta e Manoel da Nóbrega, que permanecem entre os indígenas a fim de estudarem 

suas forças e abrirem caminho para o contra-ataque português. A paz é logo quebrada e 

 
243 A cauinagem é um hábito tradicional dos índios tupis de produção do cauim, uma bebida fermentada e 

alcoólica utilizada em festas, rituais e cerimônias, cuja produção envolve mastigar, cuspir e ferver a 

mandioca e outras frutas.  
244 SÁ TELES, Ana Carolina. Reflexões sobre o Indianismo em Gonçalves Dias. Op. cit., p. 357. 
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os colonizadores portugueses dizimam os indígenas confederados. O clímax da narrativa 

acontece quando o líder Aimberê vê sua amada morta: o corpo de Iguaçu se estende na 

areia da praia durante a batalha entre tupinambás e portugueses. O nobre indígena, então, 

se enche de fúria e acerta uma flecha no capitão dos invasores portugueses, Estácio de 

Sá. Atravessado de dor, Aimberê recolhe o corpo de Iguaçu. Para não ser escravizado e 

tampouco deixar herdeiros que vivam deste modo, o líder indígena caminha com sua 

amada nos ombros e, “abrindo uma estrada de cadáveres, por entre o inimigo, ao mar 

lançou-se!...”245.  

Como vemos, o tema fundamental da obra é a luta por liberdade, conquistada 

pelos indígenas mesmo que às custas de suas próprias vidas. Em um contexto marcado 

pela escravidão de pessoas negras, que se estende por todas as dimensões sociais do país, 

a valorização da liberdade vai além da declaração de soberania que atravessa os 

nacionalismos nascentes. Enquanto, em um primeiro momento do indianismo, a imagem 

do índio era valorizada como símbolo da natividade, em oposição ao elemento português, 

percebido como colonizador, a aguerrida resistência indígena na defesa da liberdade 

adquire um caráter abolicionista, opondo-se a imagem dos índios às outras nações que, 

por “fraqueza ou debilidade de caráter”, “se permitem” escravizar. Assim, o indígena 

tupinambá apresentado pelo Visconde de Araguaia adquire um novo significado. Para 

além de símbolo da autonomia nacional, a figura do índio é tomada como valorização da 

liberdade em oposição à escravidão e, dessa forma, o “sacrifício” indígena não terá sido 

em vão enquanto a liberdade prevalecer sobre a escravidão – um discurso ainda mais 

importante se levarmos em consideração que, nesse período, o Brasil era cada vez mais 

reconhecido como um país marcado pelo regime escravocrata.  

Se, por um lado, Magalhães promove em seus escritos a presença do índio na 

historiografia nacional e critica o genocídio indígena causado pela colonização 

portuguesa, por outro, não evita a paradoxal valorização da civilização e da doutrina 

cristã. Aos indígenas caberia a aceitação da verdade católica pregada pelos jesuítas, como 

um modo de contribuírem para o desenvolvimento da nação que estava por vir. Nesse 

aspecto, Magalhães engendra o discurso oficial da monarquia, apresentando-a como 

destino da nação, e o “sacrifício” indígena é retratado como um mal menor em 

comparação ao brilhante futuro que se apresenta. 

 

 
245 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. A Confederação dos Tamoyos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria de B. L. Garnier, 1864, p. 327. 
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Um novo Império grande se levanta 

Onde o feliz Cabral a cruz alçara;  

A cruz, símbolo santo de triunfo,  

De resgate, e de gloria aos oprimidos:  

E Pedro, o Defensor dos seus direitos,  

Ufano de o fundar, sobe a esse Trono,  

Que tem por base amor e liberdade246. 

 

A recepção da obra não foi unânime e engendrou diversas críticas, entre as quais 

aquelas proferidas por José de Alencar sob o pseudônimo “Ig”. Contudo, o poema de 

Magalhães agrada ao próprio imperador D. Pedro II, que financia a sua publicação e o 

defende publicamente sob o pseudônimo de “O Outro Amigo do Poeta”.  

A obra de Magalhães associa a figura do indígena à imagem do Império que 

surgia247 e, a partir de então, o indianismo também chegará à iconografia política, fazendo 

parte da imagética do poder imperial e das próprias cerimônias oficiais248. A imagem 

indígena estará presente nos produtos da corte, em símbolos da nação e até mesmo na 

iconografia do imperador, que será representado ao lado de elementos da iconografia 

indígena. Esta adoção da imagem dos povos nativos pelo império alçará a imagética 

indígena a um novo patamar, tornando-a um símbolo do próprio império.  

 

3.2 Porto-Alegre e a Carta de Caminha 
 

Será este espírito de tornar a história do país conhecida ao público que levará 

Porto-Alegre a sugerir a leitura da carta de Caminha ao seu discípulo Victor Meirelles. 

Por outro lado, a voga indianista em plena ascensão no império leva ao pintor a 

necessidade de incorporar o elemento indígena em sua tela. Sabendo-se que os índios 

descritos na carta do descobrimento eram tupis, pelas descrições de Caminha e por 

habitarem a costa da região, a sua representação também iria ao encontro das 

representações formuladas pelos escritores românticos. Consideremos também que, em 

meados de 1860, já se arrefecia o sentimento antilusitano que permeou o país após a 

Independência, o que tornava a representação do momento da chegada dos portugueses 

ao Brasil uma imagem mais palatável aos olhares patrióticos no país.  

Soma-se isso o caráter civilizatório fornecido pelo jovem pintor à imagem do 

encontro entre portugueses e indígenas, que faz referência à ideologia da civilização, a 

 
246 Ibid., p. 175. 
247 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 209. 
248 Ibid., p. 222. 
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qual predomina sobre o discurso das instituições brasileiras, mas também sobre tantas 

outras instituições europeias, e podemos averiguar como a imagem construída por Victor 

Meirelles vai ao encontro de uma série de valores e ideias que marcam as instituições 

brasileiras em meados do século XIX. O talento do pintor, sua capacidade técnica de 

desenho, composição e organização das cores contribuem para a construção de uma 

imagem que consegue sintetizar a imagem que as classes superiores do país formulavam 

de si, como descendentes de europeus empenhados em civilizar esta terra com ajuda da 

fé católica. 

Durante sua viagem de estudos na França, como vencedor do Prêmio de Viagem 

da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), Victor Meirelles continuava a ser 

influenciado pelo contexto político cultural do Brasil. Selecionados anualmente a partir 

de um concurso, os premiados se dirigiam à Europa para estudarem com os grandes 

mestres da pintura, principalmente italianos e franceses, e, como forma de comprovarem 

os resultados dos investimentos do Estado, enviavam provas de seus estudos aos 

professores da AIBA. Era exigido aos alunos vencedores que enviassem relatórios 

semestrais comprovando o seu desenvolvimento, bem como desenhos, estudos e pinturas, 

que davam conta do progresso obtido nos ateliês dos mestres europeus. Do Brasil, os 

professores da Academia acompanhavam o progresso de seus alunos, emitiam opiniões e 

conduziam o estilo e o conteúdo dos estudos e das obras dos alunos em viagem249.  

No caso de Victor Meirelles, a influência entre professor e aluno foi ainda mais 

forte. Durante seus anos de estudos, o jovem pintor esteve em constante diálogo com seu 

mentor mais próximo, Manuel de Araújo Porto-Alegre. Discípulo de Debret e também de 

Antoine-Jean Gros, com quem teve a oportunidade de estudar na França, o barão de Santo 

Ângelo, tornou-se professor na AIBA e assumiu o lugar de Debret na cadeira de pintura 

histórica entre os anos de 1837 e 1848. Posteriormente também foi diretor da instituição 

entre 1854 e 1857, período que coincide com a viagem de estudos de Victor Meirelles à 

Paris. A correspondência entre ambos revela uma dedicação mútua entre mestre e 

discípulo. Por um lado, o artista buscava satisfazer as demandas e o olhar de seu mentor, 

e, por outro, Porto-Alegre se esforçava em garantir ao aluno as melhores condições ao 

seu desenvolvimento artístico, direcionando-o para uma formação sólida e em tópicos 

 
249 SQUEFF, Leticia. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). 

Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2004, p. 196. 
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que correspondessem aos interesses da corte nacional, onde o artista deveria exercer sua 

futura carreira250.  

Como diretor da AIBA, Porto-Alegre interviu pessoalmente para estender a 

viagem de Meirelles quando esta chegava ao fim. Com a ajuda de seu mentor, o artista 

permaneceu em Paris com uma bolsa de estudos por mais dois anos, com a promessa de 

preparar um último e importante quadro antes de seu retorno. A relação entre mestre e 

discípulo se estende para além dos vínculos institucionais e ambos mantêm a troca de 

correspondências mesmo após Porto-Alegre pedir demissão do cargo de diretor da AIBA. 

Esse detalhe nos revela como a orientação para a elaboração de uma obra verdadeiramente 

nacional, com base na Carta do Achamento de Pero Vaz de Caminha251, não se resumia 

a um desejo institucional, mas consistia numa percepção mais profunda do barão de Santo 

Ângelo sobre a cultura nacional, sobre o papel do artista nessa cultura e, mais 

especificamente, sobre o papel do pintor histórico nesse contexto. Sensível as orientações 

de Porto-Alegre, Victor Meirelles as segue com rigor e encontra uma cópia da carta em 

Paris, na Biblioteca de Sainte Geneviève, sob os cuidados de um bibliotecário conhecedor 

do tema, o brasilianista Ferdinand Denis. E, com o texto em mãos, o artista busca o 

momento que melhor possa sintetizar a origem do país, tendo como referência a postura 

de Porto-Alegre e seus amigos e escritores Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. 

Tão importante quanto a mão do pintor na construção da primeira missa é a 

compreensão de Araújo Porto-Alegre sobre o assunto. Dada a sua proximidade com a 

corte, e a sua posição no IHGB, onde atuou como orador em 1843 e 1855252, Porto-Alegre 

teve longo contato com o debate historiográfico do período e participou das discussões 

sobre a presença indígena na história nacional, com Varnhagen, Gonçalves de Magalhães, 

Gonçalves Dias e com o próprio d. Pedro II, assíduo frequentador das reuniões do 

Instituto.  

Por sua grande erudição e seu trânsito entre os grandes intelectuais e artistas, o 

barão de Santo Ângelo ocupa uma posição única na corte do segundo reinado. Eram 

poucos os que conseguiam estar, ao mesmo tempo, em duas das principais instituições 

monárquicas, como o IHGB e a AIBA, e com certeza não houve quem se destacasse tanto 

 
250 Ibid. 
251 JÚNIOR, Donato Mello. Temas Históricos. In: ROSA, Angelo de Proença (Org.). Victor Meirelles de 

Lima 1832-1903. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1982, p. 60. 
252 SQUEFF, Leticia. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). 

Op. cit., p. 132. 
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nas duas. Uma posição privilegiada para influenciar o debate artístico, que nesse 

momento se vinculava diretamente com a história.  

Assim, Porto-Alegre será uma figura fundamental na delimitação dos símbolos 

nacionais e de sua transmissão para os alunos da Academia. Primeiro por seu engajamento 

ao estilo neoclássico de Debret e David, que considerava como o estilo imbuído de 

exercer a “tarefa histórica de referendar o lugar do Império brasileiro entre as chamadas 

“nações civilizadas do globo”253. Por outro lado, o artista e historiador também acreditava 

ser o assunto de uma obra o que a delimitava como arte “nacional” e, nesse sentido, se 

esforçou para determinar e transmitir aos outros artistas e estudantes quais eram os 

símbolos e signos que significavam à nação brasileira, como a natureza exuberante da 

paisagem regional e a história do país.  

Por sua posição privilegiada como membro da Academia e do Instituto Histórico, 

podemos considerar Porto-Alegre como um verdadeiro protagonista desse processo que 

associou política, literatura, história e artes visuais. O Barão de Santo Ângela participa 

diretamente do projeto de construção de monumentos pátrios e de consolidação de uma 

história nacional que ocorre no país durante o governo de d. Pedro II. No mesmo período 

em que dialoga com Meirelles sobre A primeira missa o intelectual também participa da 

elaboração do projeto da estátua equestre de Pedro I, inaugurada em 1862 e assinada por 

Louis Rochet. E, de modo semelhante à grande estátua equestre no centro do Rio de 

Janeiro, A primeira missa no Brasil seria, aos olhos do Barão de Santo Ângelo, mais um 

importante monumento do projeto nacionalista que ganhava fôlego durante o segundo 

reinado.  

 

3.3 A construção da primeira missa 
 

Através da tela A primeira missa no Brasil (Figura 1), Victor Meirelles de Lima 

buscou retratar o início da nação brasileira, um momento primordial que marcaria o 

caráter e o futuro do país que ali nascia. Ao narrar este episódio da origem do Brasil, a 

obra apresenta ao público os fundamentos dessa jovem nação por meio da fusão dos 

símbolos primordiais da nacionalidade brasileira: os portugueses e a cultura europeia, o 

cristianismo, os indígenas e a natureza tropical do país. A pintura apresenta uma cena 

retirada da Carta do Achamento de Pero Vaz de Caminha, na qual portugueses e indígenas 

 
253 SQUEFF, Leticia. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). 

Op. cit., p. 207. 
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celebram uma missa diante da vultuosa floresta de palmeiras e árvores frondosas, em uma 

extensa praia de Porto Seguro, próxima ao Monte Pascoal. Dois troncos formam uma 

grande cruz, que se ergue sobre um altar de pedra montado improvisadamente. Enfeitado 

com diferentes flores e arbustos, o altar apoia o missal, uma cruz de estanho, velas e uma 

bandeja com o vinho ritualístico. No centro da tela, uma pequena cruz processional resta 

apoiada sobre um baú aberto, que revela tecidos desarrumados, enquanto uma taça 

repousa sobre um tapete. À direita e ao fundo, as embarcações portuguesas aguardam 

ancoradas em um mar calmo e esverdeado. 

No centro da tela, Frei Henrique de Coimbra conduz a cerimônia. Sobre um altar 

ricamente ornamentado, o padre ergue o cálice de vinho em direção ao céu, limpo e 

ensolarado. Logo abaixo, ajoelhado e portando um manto vermelho, está Pedro Álvares 

Cabral, condutor das naus portuguesas que cruzaram o oceano Atlântico até um novo 

continente abaixo do Equador. Do seu lado direito, padres e navegantes ajoelhados 

mantêm uma expressão compenetrada. Os olhos fechados e as mãos unidas diante do 

peito refletem a seriedade com que os personagens participam deste momento solene. 

Navegantes e sacerdotes formam um círculo em torno do altar. Um homem em pé tem 

seu chapéu nas mãos em sinal de respeito, enquanto outro, de joelhos ao seu lado, segura 

um estandarte, e outros dois homens de vestes pretas rezam serenamente, um com as mãos 

ao peito, enquanto o outro se curva com as mãos e a cabeça ao chão. Atrás de Cabral, um 

soldado vestido com uma armadura prateada se curva em reverência junto a outro 

soldado, que se inclina em direção ao altar enquanto segura uma lança. Eles são os 

primeiros de uma multidão de homens que se aglomeram em direção ao altar. Navegantes, 

sacerdotes e soldados acompanham a liturgia e renovam sua fé.  

Em torno desses homens, um grupo de nativos também assiste ao ritual. 

Desabituados da liturgia católica, eles assumem uma multiplicidade de posturas estranhas 

à tradição religiosa europeia. À esquerda, uma grande fila de nativos chega à cena. 

Exaltados e desorganizados, em espontânea procissão eles erguem os braços e parecem 

saudar a novidade que se lhes apresenta. Eles saem do breu da mata por detrás da pedra 

onde ocorre a iluminada missa. Compondo um círculo externo aos portugueses, um outro 

grupo de indígenas assiste a tudo tranquilamente na parte inferior da imagem. Em 

primeiro plano destacam-se homens e mulheres indígenas desnudos. Uma indígena 

amamenta confortavelmente o filho sobre a terra, enquanto um homem idoso, como que 

escondido entre os arbustos, conversa com uma mulher ao seu lado e aponta na direção 
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dos soldados com uma expressão grave. À direita, outros tantos rostos indígenas surgem 

em meio à vegetação – alguns observam a cerimônia religiosa ao lado dos portugueses.  

Um garoto indígena quebra ainda mais a rigidez do ritual ao assistir à cena da copa 

de uma árvore. Ao lado dele, outro indígena se esforça para alcançar o galho. Abaixo 

deles, um forte guerreiro vestindo um cocar e portando uma lança observa a celebração 

com uma expressão de apreensão, e um casal indígena conversa calmamente sobre o 

acontecimento. Junto ao casal, no canto inferior direito, uma criança nativa segura o braço 

da mãe: ele é o único personagem que mira o espectador. O pequeno menino aprofunda 

a ilusão de presença. Com seu olhar ele nos transporta para a cena, fazendo do público 

um participante desse momento de comunhão. 

Diferente de outras narrativas do descobrimento que enaltecem a bravura 

portuguesa, a imagem de Meirelles destaca o aspecto religioso da chegada europeia no 

continente sul-americano. O ritual católico opera como unificador pacífico dos opostos, 

portugueses e indígenas, que ombro a ombro constituem os primeiros personagens da 

história nacional. Em posição elevada, a grande cruz de madeira parece irradiar 

intensidade no centro da tela. De seu ponto mais alto, observa-se uma relação triangular 

com as diversas diagonais que se apresentam abaixo deste ponto, no contorno das árvores 

e das personagens254. Essa triangulação suavemente conduz o olhar do observador ao 

ponto culminante, fazendo com que toda a cena gire em torno da grande cruz. Por sua 

vez, a escolha de Meirelles pelo momento da elevação do cálice indica o instante da 

transubstanciação, o momento milagroso da liturgia católica em que o vinho é 

transformado no sangue de Deus pela ação divina, uma escolha que denota a ação e a 

presença de Deus. A primeira missa no Brasil é tanto uma história sobre um encontro 

entre dois povos como uma narrativa sobre a união dos diferentes a partir da fé cristã.  

Nesse sentido, a cena projetada por Meirelles acompanha a descrição da carta de 

Caminha, que salienta, em diversas passagens, a inclinação dos indígenas pela liturgia 

católica. Em sua carta ao rei D. Manuel, o escrivão da frota de Cabral relata duas missas: 

a primeira ocorrida na manhã do domingo de Páscoa, na qual estiveram presentes apenas 

alguns poucos indígenas com arcos e flechas, “a qual andavam folgando, ‘olhando-

nos’”255; e a segunda no dia primeiro de maio, data em que se realiza uma grande missa 

campal diante de uma grande cruz de madeira. Em ambas as descrições, o autor destaca 

 
254 MARRONI, Fabiane Villela. Um estudo a partir da semiótica visual da pintura A Primeira Missa no 

Brasil, de Victor Meirelles. Revista GEARTE, v. 5, n. 1, 2018, p. 33. 
255 CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Op. cit. 
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a facilidade com que os nativos copiam os gestos e os movimentos dos portugueses e a 

tranquilidade com que aceitam os símbolos cristãos. 

 

Ali estiveram conosco a ela obra de cinquenta ou sessenta deles, 

assentados todos em giolhos, assim como nós. E quando veio ao 

Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, 

eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser 

acabado; e então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram 

a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como 

nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, 

que, certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção256. 

 

Ao final da missa, Caminha afirma que os indígenas aceitaram o presente dos 

portugueses: cruzes de cobre para colocarem ao peito, como lhes havia sido indicado por 

frei d. Henrique, que também lhes ensinou a beijá-las e a elevar as mãos aos céus ao vesti-

las. 

 

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a 

nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem 

entendem em nenhuma crença257. 

  

Com os olhos de D. Manuel voltados às promessas de riqueza do oriente, a 

descoberta de um território e uma população aparentemente sem metais preciosos ou 

mercadorias valiosas torna-se mais interessante à expansão do cristianismo, que 

encontraria ali uma multidão de potenciais fiéis. Com a memória da Reconquista ainda 

viva, tendo a conquista do Reino de Granada completado apenas oito anos em 1500, a 

guerra santa contra muçulmanos e a recente expansão do cristianismo na península ibérica 

ainda desempenhavam uma grande força sobre as motivações portuguesas258. A atenção 

de Caminha aos indígenas, seus costumes e sua suposta disposição ao catolicismo deve-

se à sua compreensão dos interesses concretos do rei e da igreja, e seu relato já indica os 

elementos que podem fazer valer o investimento do monarca. E o decurso do tempo 

revelaria a perspicácia do escrivão, pois a igreja católica prestaria um importante auxílio 

na colonização do novo território, tendo sido também uma das instituições que mais 

cresceu com a descoberta das novas terras e de novos povos.  

O quadro de Meirelles, por sua vez, reveste o evento de uma solenidade que não 

está presente no relato de Caminha. Momentos presentes na tela, como os indígenas que 

 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 FERRO, Marc. História das colonizações - Das Conquistas às Independências Séculos XIII a XX. 

Op. cit., p. 22. 
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assistem à missa do alto de uma árvore, ou a mulher que recosta sobre um arbusto com o 

filho nos braços, bem como a presença central de Pedro Álvares Cabral e dos soldados de 

armadura e lanças nas mãos, são elementos que não estão contidos no relato do escrivão 

português. De modo semelhante, diversos elementos da presença indígena descritos pelo 

escrivão – como os botoques, adereços utilizados pelos índios nos lábios inferiores e nas 

orelhas, ou as pinturas corporais de urucum e jenipapo, assim como os arcos e flechas –, 

citados no relato de Caminha, são apagados na representação do pintor.  

São detalhes que indicam a intenção do artista de conferir ao instante um aspecto 

monumental, quase mitológico, em que os elementos contribuem todos para a construção 

de um evento glorioso, tal qual a nação que ali estaria surgindo. Assim, a maioria dos 

indígenas são retratados com expressões tranquilas: apagam-se os elementos que 

poderiam indicar conflitos, como os arcos e as flechas, e organizam-se os portugueses 

como um grupo devotado à sua fé.  

Desse modo, ainda que a tela do artista catarinense contenha uma profusão de 

detalhes, Meirelles parece retomar um princípio compositivo do estilo neoclássico de 

David, adicionando traços à composição apenas em função da unidade do tema. 

Radicalmente opostas ao rococó, que o neoclassicismo combate, as telas de David 

apresentam uma economia de detalhes, com seus fundos opacos que obedecem ao 

princípio classicista da rareté preconizado por Winckelmann. Com essa redução dos 

elementos, dos objetos ou dos personagens que não contribuem para a narrativa principal, 

David consegue conferir às suas telas um caráter de monumentalidade próprio das 

narrativas épicas às quais se refere259.  

De modo semelhante, a primeira missa de Meirelles economiza em elementos 

flutuantes, soltos da temática principal, e as principais linhas da composição criam uma 

diagonal com o ponto mais alto da cruz. Ainda que haja ali uma profusão de personagens 

e detalhes, um traço mais próximo das pinturas românticas de Gros, Géricault e Delacroix, 

o artista catarinense compõe a cena de modo que a postura e os olhares dos personagens, 

bem como os elementos do ambiente – a exemplo dos contornos das árvores –, criem 

linhas que apontam para a cruz, ponto central da cena.  

Mas, talvez, a lição mais importante depreendida de David seja o modo de 

construção da nacionalidade moderna. Dos Horácios à distribuição das águias, as pinturas 

do renomado artista francês consolidam uma iconografia de unidade política a partir da 

 
259 FRIEDLAENDER, Walter. David to Delacroix. Op. cit., p. 8. 
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representação de elementos associados ao iluminismo e ao surgimento do sujeito 

moderno, o cidadão de direitos260. Em suas obras, o artista reúne uma série de posturas, 

gestos e ações que expressam, de maneira inédita, os valores preconizados pelos filósofos 

iluministas, como a reunião voluntária em torno de um bem comum, a igualdade de 

membros de uma mesma nação, a fidelidade e o sacrifício ao bem comum ou à vontade 

geral e o conjunto da população como fonte de poder político. Nesse sentido, David faz 

mais do que representar os valores revolucionários, criando os elementos que 

fundamentam a representação pictórica da nacionalidade moderna. Obras como O 

juramento dos Horácios (Figura 19), O juramento do jogo da Pela (Figura 20) e A 

distribuição dos estandartes de águia (Figura 21) são lidas e interpretadas em seu período 

como significantes da moderna nação francesa e do caráter de sua população em seu 

sacrifício ao bem comum, em sua igualdade política e, no último caso, em sua fidelidade 

a Napoleão.  

Ao pintar A primeira missa, Meirelles tem como tarefa retratar a origem da nação 

tal como apontada pela historiografia recente, em uma obra de caráter público que deveria 

ser vista em todo o país. Como afirma Jorge Coli, o pintor parte da necessidade de 

construção de um documento visual da descoberta261, um evento histórico que, até então, 

se mantinha distante do imaginário popular. O desafio do jovem pintor é, então, 

transformar a descrição de um evento histórico num símbolo nacional, assim, ao invés de 

optar por outros tantos momentos da carta de 1500, como a chegada dos navegantes em 

terras brasileiras ou o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, Meirelles opta 

pelo momento em que indígenas e portugueses se orientam conjuntamente para a missa. 

A tela reencena esse evento, mas nos moldes de uma narrativa nacional, em que um 

encontro despretensioso é reinterpretado como a origem da população brasileira. Uma 

narrativa que segue o modelo davidiano de representação nacional, a partir da ideia de 

reunião voluntária em torno de um bem comum. Por sua vez, a tela de Meirelles reforça 

o aspecto pacífico e religioso desta primeira reunião entre indígenas e portugueses, 

colocando a missa e a cruz como pontos de ligação entre esses dois grupos. 

Nesse sentido, a obra de Meirelles responde visualmente ao questionamento que 

se apresenta no país desde a sua independência: quem são os cidadãos brasileiros? Ao 

incluir os portugueses e os indígenas que se reúnem em torno deles, ou seja, aqueles que 

 
260 Ver capítulo 2. 
261 COLI, Jorge. Primeira missa e a invenção da descoberta. Op. cit.  
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aceitam pacificamente a cultura europeia, a fé cristã e a civilização ocidental, Meirelles 

opta por uma corrente de pensamento que promove a presença indígena na formação do 

Brasil. Nem todos os historiadores brasileiros eram a favor dessa tese, em particular 

Francisco Adolfo Varnhagen, para quem os indígenas constituíam um elemento 

degradante da cultura nacional, por viverem em estado de selvageria, sem noções de 

justiça ou ordem social. Varnhagen argumenta fortemente contra a presença indígena na 

formulação da história e da literatura nacional, particularmente em suas críticas à 

Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. 

 

Infelizmente está o poema mui longe de poder, no mais mínimo, aspirar 

às honras da epopeia nacional do século de D. Pedro II. Nem o assunto 

da tal Confederação bestial é verdadeiramente épico [...]262. 

 

Em oposição à postura de Varnhagen, a pintura de Meirelles é claramente 

inspirada na obra Gonçalves de Magalhães, para quem a presença indígena na literatura 

brasileira era indispensável como um modo de ancorar a poesia e a literatura em solo 

nacional. O poeta descreve, inclusive, uma primeira missa celebrada em terras brasileiras, 

na qual os indígenas portam-se como aqueles descritos na carta de Caminha e copiam 

gestos dos portugueses – uma cena em que o pintor claramente se baseou263. 

 

Ali o padre ancião e o companheiro,  

Em alta voz cantando, celebraram  

O primeiro, incruento sacrifício  

Que viram esses bosques. Parecia  

Que o céu, e a terra, e toda a Natureza  

Festiva se alegrava!... Curiosos,  

E pasmados os íncolas das selvas,  

De Anchieta e de Iguaçu seguindo o exemplo.  

Assistiam em pé, ou genuflexos.  

Muitos até, co’as mãos no rosto errando,  

O sinal de cristão contrafaziam;  

Como se lhes dissesse a consciência  

Ser grato ao céu qualquer respeito humano.  

Superando a intenção a estranha forma264.  

 

 
262 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Carta ao imperador D. Pedro II, datada de 24 de setembro de 

1856. In: LESSA, Clado Ribeiro (Org.). Francisco Adolfo de Varnhagen, Correspondência ativa. Rio 

de Janeiro: INL-MEC, 1961, pp. 235-238. apud ALMEIDA, Carlos Eduardo De, Gonçalves de Magalhães 

e Varnhagen: o debate sobre a nacionalização literária e a questão indígena. Palimpsesto, v. 12, n. 16, 2013, 

p. 11.  
263 SCHWARCZ, Lilis Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 209. 
264 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de, Visconde de Araguaia. A Confederação dos Tamoyos. 

Op. cit., p. 272. 
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Magalhães critica a postura do Visconde de Porto Seguro sobre os indígenas e, 

para tanto, o autor se utiliza de uma agenda cientificista, questionando os argumentos do 

historiador sorocabano com base nas teorias antropológicas e historiográficas do período. 

Entre os argumentos de Magalhães estão a refutação da poligenia indígena, que constituía, 

ao seu ver, o mesmo ramo da raça europeia265. Isso garantiria aos indígenas as mesmas 

capacidades e os mesmos sentimentos que aqueles observados nos povos ocidentais, 

sendo a diferença estabelecida entre os povos apenas uma questão de civilização e 

educação. 

 

Toda a diferença desses homens da natureza a nós filhos da civilização, 

é a do menos ao mais para alguns. Não havendo entre eles diferenças e 

graduações de classes e de fortunas, passava a ciência oral a todos, 

segundo as suas naturais aptidões. Todos tinham igual parte no trabalho 

e no descanso. Entre nós, pela desigualdade das classes, e das posses, 

estão as ciências, as artes, a indústria, o mando e a ociosidade repartidas 

pelos mais afortunados; e a massa bruta, sem saber ler, condenada pela 

ordem social ao trabalho e à miséria que a materializa, acha-se em pior 

condição que o selvagem, tanto pelo espírito como pelo corpo, e por 

mais ignorante que este seja nunca é tão estúpido e brutal como a maior 

parte dos camponeses da Europa266. 

 

Essa postura leva Magalhães e os outros escritores indianistas a uma posição 

próxima daquela defendida por José Bonifácio durante a constituinte de 1823, e mantida 

pelo cônego Januário da Cunha Barbosa – que, em 1834, publica no Correio Oficial uma 

série de seis artigos intitulada “Civilização dos aborígenes do Brasil, ou catequese dos 

índios”, na qual defende a incorporação dos povos nativos na cultura nacional através de 

sua educação e civilização267. Cabe lembrarmos que estes autores vivem num ambiente 

de grande cientificismo, e que a maior parte dos estudos (pseudo)científicos consumidos 

por aqui são de modelos evolucionistas, haja vista o grande número de naturalistas que 

aqui aportavam268. Portanto, a civilização como um valor coloca-se como ponto passivo 

mesmo entre os maiores defensores dos povos nativos, e, nesse sentido, esses autores 

colocam-se em consenso com relação à submissão desses povos em relação aos princípios 

 
265 PUNTONI, Pedro. A Confederação dos Tamoyos de Gonçalves de Magalhães: a poética da história e 

historiografia do império. Novos Estudos CEBRAP, v. 2, n. 45, 1996, p. 129. 
266 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de, Visconde de Araguaia. Discurso sobre a história da 

literatura do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1994 [1836]. In: ALMEIDA, 

Gonçalves de Magalhães e Varnhagen: o debate sobre a nacionalização literária e a questão indígena. Op. 

cit., p. 10. 
267 FERRETTI, Danilo José Zioni. A Confederação dos Tamoios como escrita da história nacional e da 

escravidão. Historia da Historiografia, n. 17, 2015, p. 178. 
268 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças. Op. cit., p. 30. 
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da cultura europeia – postura que defende os indígenas frente à desumana promoção da 

escravidão indígena e ao uso da violência como meio de extermínio dessa população, 

amplamente difundido, principalmente nas fronteiras agrícolas do país. Por outro lado, 

como afirma Alfredo Bosi, a imagem dos povos nativos formulada pelos autores 

indigenistas não consegue ultrapassar uma apologia à civilização e, portanto, ao 

colonizador269. 

Desse modo, a posição desses intelectuais absorve, ainda que de modo irrefletido 

e difuso, uma compreensão da história como força autônoma, como um caminhar 

progressivo do tempo (Geschichte); posição cada vez mais dominante na produção 

científica e na cultura europeia no decorrer do século XIX. O discurso fundador do cônego 

Januário para o IHGB postula, em 1839, uma historiografia calcada no princípio de 

Historia magistra vitae, segundo a qual a história do país deve ser formulada de modo a 

glorificar o passado nacional, que se tornaria fonte de sabedoria para o presente e 

fundamento para a edificação do futuro nacional270. Por sua vez, os intelectuais brasileiros 

logo recebem a influência do pensamento civilizatório que se expande pelo ocidente e 

chega ao Brasil promovendo a compreensão de que a história caminha em etapas, em 

constante direção rumo à civilização de todos, cabendo à humanidade o esforço para 

atravessar os estágios de desenvolvimento civilizatório. Neste momento, a história passa 

a ser vista também como disciplina civilizadora, capaz de educar os indivíduos para o seu 

desenvolvimento e para o progresso da humanidade. 

Nesta recepção da noção de história como progresso, os intelectuais brasileiros 

logo localizam os povos nativos em um estágio primitivo de civilização e organização 

social, embora ainda esteja em debate a capacidade desses povos de alcançar um estágio 

supostamente mais avançado de progresso, representado pela cultura ocidental. 

Assim como propõem os autores indianistas, Meirelles formula uma imagem mais 

complexa dos nativos do que aquelas veiculadas até então. Sob a influência dos escritos 

indianistas de Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, as figuras indígenas de sua 

primeira missa apresentam uma diversidade de posturas e gestos e uma multiplicidade de 

sentimentos que criam uma cena mais realista e menos teatral – representação que 

também é influenciada pelo romantismo de pintores franceses como Gros, Géricault e 

 
269 BOSI, Alfredo. A Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 179. 
270 CEZAR, Temístocles. Historiografia e Nação no Brasil do Século XIX. Op. cit., p. 12. 
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Delacroix, que, desde o início do século, tomam como base de suas telas a exploração de 

uma gama de sentimentos humanos. 

Nesse sentido, a obra de Meirelles significa uma inovação em termos da imagética 

dos indígenas brasileiros, pois difere das gravuras descritivas produzidas até então, das 

gravuras de teor paisagístico de Von Martius e das imagens de tom etnográfico de artistas 

como Debret e Rugendas, que tomam como foco ações únicas e detalhes de adornos, 

instrumentos e gestos, exóticos ao olhar europeu. A pintura de Meirelles bebe da 

compreensão que os escritores românticos desenvolvem dos indivíduos autóctones como 

pessoas providas de emoções complexas, multifacetadas e semelhantes às emoções 

experimentadas pelo público europeu. Uma riqueza de expressões que, até aquele 

momento, não encontra semelhante nas gravuras e pinturas dos povos indígenas 

brasileiros. 

Ainda que seja uma das primeiras representações visuais de traço indianista, a 

obra de Meirelles não constitui, por sua vez, uma narrativa singular no escopo das nações 

latino-americanas. Com o processo de independência e a consequente formação de 

Estados Nacionais latino-americanos, diversos artistas retomam os conflitos entre 

indígenas e europeus ocorridos no século XVI, em busca das narrativas de origem 

nacional. É o caso de artistas como o peruano Luis Montero (1826-1869) e o mexicano 

Leandro Izaguirre (1867-1941), que representam as relações entre indígenas e europeus 

como partes constituintes da identidade nacional de seus países271.  

Tais representações heroicas dos povos indígenas encontram dois limites 

raramente transpostos por artistas e escritores, tanto no Brasil quanto em outros países 

latino-americanos. O primeiro limite é uma linha no tempo, pois apenas os indígenas do 

passado, mortos ou aculturados ainda durante o processo de invasão das terras 

americanas, são retratados de modo honorífico. Em uma análise dos processos de 

representação indígena no Brasil e no México, Maraliz Christo destaca como em ambos 

os países as elites buscam uma representação honorífica, porém, rígida, dos índios do 

passado, como forma de fornecerem uma matriz territorial para as suas elites e, 

 
271 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Heróis imóveis na pintura indigenista da América Latina. In: 

CONDURU, Roberto; SIQUEIRA, Vera Beatriz (Orgs.). Anais do XXX Colóquio do Comitê Brasileiro 

de História da Arte. Petrópolis, RJ: UFJF; CBHA, 2010, pp. 354-363; CHRISTO, Maraliz de Castro 

Vieira. A violência como elemento distintivo entre a representação do índio no Brasil e México no século 

XIX. In: VALLE, Arthur; DAZZI, Camila (Orgs.). Oitocentos - Arte brasileira do Império à República 

- Tomo 2. Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ; DezenoveVinte, 2010, pp. 361-377. 
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consequentemente, legitimarem poder que elas detêm272. Enquanto isso, os artistas e as 

elites nacionais dos países latino-americanos ignoram, quando não representam de modo 

negativo, os índios contemporâneos, que ainda se encontravam em conflito com o poder 

nacional-colonial nestes territórios.  

O segundo limite é a manutenção da ideologia colonial de que a cultura ocidental 

é moralmente superior em relação aos indígenas. Assim, essas representações comumente 

opõem colonizadores e colonizados, em franco elogio aos primeiros, como um modo de 

garantir que essas obras não promovessem qualquer sentimento de rebeldia contra as 

estruturas sociais impostas273. Trata-se, portanto, de uma temática comum, ainda que 

desenvolvida de modos específicos em cada região, o que nos apresenta a dimensão 

consensual que estas crenças na superioridade cultural dos povos europeus alcançaram 

pelos continentes americano e europeu. 

Logo, A primeira missa de Meirelles reproduz esses limites. Ao mesmo tempo em 

que concebe os povos nativos como antepassados fortes e livres, dotados de sentimentos 

profundos e, por vezes, até admiráveis, também os apresenta como um grupo 

desorganizado, cujas posturas destoam da solenidade exigida pela celebração religiosa. 

Frente à fé disciplinada e vigilante com que os portugueses são retratados, a imagem dos 

nativos, ainda que belos e saudáveis, realça ideias de ignorância, preguiça e leviandade – 

expressão que reforça uma ideia presente já na carta de Caminha, de que estes povos 

devem ser evangelizados, educados nas leis de Deus e dos homens.  

Nesse aspecto, a obra de Meirelles também dialoga com o argumento colonial 

civilizatório, que se difunde na medida em que aumentam as empresas coloniais das 

nações europeias.  

É dado que, entre 1824 e 1870, os impérios europeus se expandiram rapidamente, 

acrescentando aproximadamente oito milhões de quilômetros quadrados em novos 

territórios na África, Índia, Austrália, Nova Zelândia e sudoeste asiático274 – um projeto 

que, como vimos275, substituiu os discursos de expansão religiosa, próprios da 

colonização portuguesa e espanhola nas Américas, por um ideal de “colonização 

esclarecida” em associação com as novas inspirações religiosas do estilo romântico. Por 

sua vez, ocorre uma distorção dos valores racionalistas e iluministas de conhecimento, 

 
272 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A violência como elemento distintivo entre a representação do 

índio no Brasil e México no século XIX. Op. cit., p. 361. 
273 BOSI, Alfredo. A Dialética da colonização. Op. cit., p. 186. 
274 BENJAMIN, Walter (Org.). Encyclopedia of Western colonialism since 1450. Op. cit., p. XVI. 
275 Ver capítulo 2. 
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perfectibilidade, progresso e educação – princípios fundadores da modernidade política 

europeia, os quais, em contexto colonial, foram utilizados como mecanismos de 

dominação, administração e distinção étnica e social com relação aos povos não-

europeus.  

Durante o século XIX, tais noções de progresso, que ajudaram a impulsionar a 

transformação social e política que emancipou indivíduos em cidadãos de direitos, 

passam a ser tomadas como justificativas para a colonização, que supostamente levaria 

consigo o progresso e o desenvolvimento para as diferentes regiões do planeta, como se 

a experiência das guerras napoleônicas pudesse se repetir como um meio de emancipação 

dos povos do mundo. “O fardo do homem branco”, como resumiria o poema Rudyard 

Kipling em 1899276. 

Nesta perspectiva, a tela de Meirelles não apenas reencena os argumentos da Carta 

de Caminha através de uma perspectiva romântica como também a reinterpreta sob a 

influência de concepções coloniais do século XIX. Para tanto, o artista catarinense tem 

como referência as obras do período romântico francês que retratam os conflitos coloniais 

a partir do olhar europeu. Bonaparte visitando as vítimas de Jafa, de Gros, A primeira 

missa na América, de Pharamond Blanchard, e A primeira missa em Cabília, de Horace 

Vernet, são exemplos desse tipo de representação. Trata-se, na metade do século XIX, de 

uma já consolidada iconografia que se desenvolve conjuntamente à expansão colonial 

praticada pelos países ocidentais, especialmente a França e a Inglaterra.  

A expansão colonial desses países abre os territórios árabes, africanos e orientais 

a diversos artistas, que buscarão nessas localidades uma fonte de novas inspirações e o 

exotismo capaz de atrair a atenção e a admiração do público doméstico. Assim, a 

iconografia da colonização, amplamente retratada no orientalismo de artistas franceses, 

mas também presente em diversas outras representações ocidentais de povos não-

europeus, ganha corpo na medida em que se representam repetidamente alguns elementos 

distintivo, marcadamente idealizados, desses povos. São exemplos dessa iconografia os 

retratos de mulheres orientais em situações sensuais ou seminuas, a presença de homens 

fortes em roupas tradicionais, a retratação de lugares exóticos como mercados de escravos 

 
276 “The white’s man burden” (traduzimos). FULFORD, Tim; KITSON, Peter J. Romanticism and 

Colonialism: Texts, Contexts, Issues. In: __________. (Orgs.). Romanticism and Colonialism: Writing and 

Empire, 1780-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 3. 
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e cenas de costumes tradicionais desses povos, como as viagens de camelo, as reuniões 

ao ar livre, porém, quase nunca as imagens de trabalho físico ou intelectual277.  

Ainda que, em sua análise do orientalismo, E. Said não tenha se dedicado a uma 

reflexão sobre as artes visuais, ajustando os termos é possível percebermos, no 

romantismo de Gros, Vernet e também Meirelles, uma operação semelhante às práticas 

dos escritores orientalistas. Observadas através de uma perspectiva crítica às relações 

coloniais, as obras citadas desses artistas funcionam como instrumentos visuais ou 

operações imagéticas de afirmação de uma presumida superioridade cultural do ocidente 

frente aos não-ocidentais, compondo mecanismos de controle colonial desenhados para 

justificar e perpetuar a dominação europeia sobre outros povos278. Nessas manifestações, 

percebemos como a ideologia colonial se expressa por meio de um olhar exógeno à 

cultura representada, uma observação unilateral segundo a qual o conhecimento sobre o 

outro atua como fundamento de uma relação de autoridade e de poder.  

A diferença fundamental entre A primeira missa de Meirelles e as telas dos artistas 

franceses reside na projeção que o artista catarinense estabelece de uma nacionalidade 

comum aos povos europeus e não-europeus. Porém, ao estabelecer uma composição 

imagética de matriz colonial, isso deveria entrar em contradição com a formulação de 

identidade nacional, uma vez que o discurso nacional é, em geral, composto de uma 

valorização dos elementos nacionais, de uma projeção de suas qualidades mais 

admiráveis. O discurso colonial, por sua vez, pressupõe a afirmação da inferioridade do 

outro, a declaração de seu atraso, de sua ignorância e a desqualificação de suas 

capacidades como justificativa para a dominação. Nesse sentido, a obra de Meirelles 

pode, ao mesmo tempo, promover e desqualificar os elementos que compõem a 

identidade nacional brasileira?  

A resposta recai sobre a intersecção desses discursos. Por um lado, a obra do pintor 

brasileiro reconhece a inferioridade cultural dos povos indígenas, sua indolência, sua 

indisciplina e sua ignorância, ao mesmo tempo em que a tela reforça suas qualidades 

como povos livres, saudáveis e corajosos. É a concepção romântica do bom selvagem, do 

heroico tupi, personagem dos romances indianistas que, apesar de suas capacidades 

inatas, reconhece a primazia da cultura estrangeira e a superioridade do colonizador. O 

selvagem, então, se submete pacificamente e abraça a colonização como uma benção. Por 

 
277 NOCHLIN, Linda. The politics of vision. Op. cit. 
278 SAID, Edward W. Orientalismo. Op. cit., p. 19. 
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outro lado, os portugueses surgem como os promotores da bondade, da disciplina, do 

amor a Deus e do desenvolvimento civilizatório do país. Eles completam os indígenas, 

trazendo a esses povos tudo que lhes falta, desde que aceitem de bom grado a verdade 

recebida. É dessa perspectiva que, em A Confederação dos Tamoios, Magalhães concebe 

um diálogo que poderia muito bem aparecer como uma fala indígena no interior da tela 

de Victor Meirelles, no qual Tibiriça, o índio catequisado, busca convencer o índio 

Jagoanharo das vantagens do mundo civilizado: 

 

Vê que fica a vitória aos defensores  

Deste império da Cruz, da justa causa  

Que Deus ama e protege; e que lá fogem  

Tintos de sangue os feros inimigos  

da nascente, brasília liberdade279. 

 

Assim, de acordo com essa narrativa, o Brasil emerge no palco das nações como 

um Estado nacional-colonial. Um Estado cuja nacionalidade se constrói por meio da 

civilização de sua população nativa com o objetivo de absorver dela seus traços positivos, 

sua força inata e sua valorização da liberdade e, a partir de sua educação e domesticação, 

constituir a melhor das nações, aquela que o colonizador conquista pacificamente. 

É interessante notar que, nessa narrativa, o povo brasileiro que resulta dessa 

mistura cultural que reúne as melhores qualidades de cada uma das raças ainda não existe. 

A idealização do passado romântico promove um futuro no qual indígenas e descendentes 

de europeus formam uma única nação, porém, do momento de criação deste mito até os 

dias de hoje, essa unificação ainda não aconteceu. Tal como afirma Sérgio Paulo Rouanet:  

 

uma identidade que se constitui na base de uma ficção é tão irreal 

quanto a própria ficção. Se o “brasileiro é um bom selvagem”, e se o 

bom selvagem é uma ilusão, o “brasileiro” também não existe280. 

 

*** 

Por onde passa, a tela recebe grandes elogios, pela maestria de sua composição, 

pelo seu gracioso jogo de contrastes e pela monumentalidade da cena tropical, que 

combina a leveza e a serenidade dos gestos com a beleza natural da paisagem. Aos olhos 

 
279 MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de, Visconde de Araguaia. A Confederação dos Tamoyos. 

3. ed. Rio de Janeiro, Garnier, 1864. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., 

p. 207. 
280 ROUANET, Sérgio Paulo. O bom selvagem. In: NOVAES, Adauto (Org.). A outra margem do 

ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 437. 
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da corte e da burguesia carioca, Meirelles havia criado uma obra-prima, capaz de 

expressar com nobreza e dramaticidade o nascimento da nação brasileira, feito que, em 

si, já garantiu reconhecimento ao jovem artista, congratulado pelo imperador d. Pedro II 

com a Imperial Ordem da Rosa e a Ordem de Cristo, no grau de cavaleiro.  

Para o público nacional, a obra do artista catarinense emite uma mensagem 

favorável à monarquia, descendente dos conquistadores portugueses, e à cultura ocidental 

cristã como fundamento moral e religioso da nação. No palco internacional, a tela 

contribui para projetar a imagem do país como uma nação civilizada capaz de incorporar 

ou domesticar os povos nativos de seu território281. Frente à forte presença da população 

negra, a obra ainda coopera para afastar a associação que se estabelece no estrangeiro 

entre o jovem país tropical e a escravidão, tão destacada nos relatos de viajantes que 

passam por aqui282.  

A primeira missa fala para brasileiros e estrangeiros de uma nação pacífica, 

organizada em torno da cultura e dos valores europeus, com um toque especial de força, 

liberdade e exotismo que caracteriza os indígenas ao olhar ocidental. Por outro lado, a 

tela reforça aos próprios europeus a centralidade da cultura ocidental frente à cultura de 

outros povos, e exalta a capacidade dos primeiros de acolher o outro e de se unir ao 

diferente na fé a um Deus maior. Em um momento de expansão imperialista, a tela deve 

ser compreendida como um franco elogio à colonização e à aptidão da cultura ocidental 

em submeter o outro de forma pacífica, ainda que essa seja a exceção. Nesse sentido, nos 

compete compreender a obra como um amalgama de imaginários nacionais e 

estrangeiros, e perceber nela não apenas a influência da literatura romântica e dos 

interesses da corte brasileira, mas também a relevância dos discursos nacionalistas 

europeus e a força ideológica das narrativas civilizatórias que se disseminam na esteira 

de violentos processos coloniais. 

  

 
281 SALGUEIRO, Valéria. A Primeira Missa revisitada nos 500 anos. Op. cit., p. 139. 
282 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As Barbas Do Imperador. Op. cit., p. 22. 
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Conclusão 

 

Em suas formas suaves e narrativa idealizada, A primeira missa no Brasil 

engendra uma série de questões fundamentais para o segundo reinado: o nacionalismo, a 

história nacional, a idealização do passado, a unidade territorial e a valorização dos 

símbolos e heróis nacionais. No entanto, em sua refinada beleza, a tela de Victor Meirelles 

nos deixa um legado que supera em muito o seu período e estabelece uma imagem perene 

no imaginário nacional, que ainda hoje nos informa sobre a identidade brasileira. Essa 

narrativa identitária, por sua vez, é constituída em várias camadas discursivas que 

determinam conjuntamente os traços e aspectos da identidade nacional presentes na obra. 

A presente pesquisa buscou destrinchar algumas dessas camadas, como a representação 

indígena, o nacionalismo, bem como o discurso colonial e o modo como essa obra se 

insere dentro dos debates sobre a identidade nacional brasileira.  

Elaborada pelos europeus desde o primeiro contato com povos autóctones, a 

imagem indígena passa por diversos desenvolvimentos até chegar à forma romântica 

presente em A primeira missa. Essa trajetória nos revela uma continuidade entre as 

primeiras fantasias europeias sobre povos indígenas como descendentes de Adão e Eva e 

de habitantes do paraíso e a representação idealizada dos povos autóctones no século XIX, 

inclusive na obra de Meirelles. Desde o século XVI, os povos nativos são descritos pelos 

europeus a partir de um olhar que os interpreta de modo exógeno. Isto é, desde a carta de 

Caminha o esforço europeu de interpretação do indígena parte de preconcepções católicas 

e culturais, incidindo sobre esses povos determinadas representações, quase sempre 

através de um expediente que ignora ou deslegitima o que eles têm a dizer sobre si 

mesmos. Essas fantasias europeias se atualizam ao longo dos anos e séculos, sempre se 

moldando ao pensamento hegemônico europeu e, posteriormente, brasileiro, seja ele 

científico, filosófico ou artístico. Nesse sentido, A primeira missa no Brasil também 

cumpre o seu papel nessa trajetória, ao atualizar a representação indígena ao estilo 

romântico, predominante neste período. 

Além disso, A primeira missa também atualiza a imagem indígena para as 

ideologias dominantes do nacionalismo e do colonialismo moderno, civilizatório. A obra 

de Meirelles é herdeira do estilo neoclássico, desenvolvido por Jacques-Louis David em 

sua representação da nacionalidade moderna. Sendo o neoclassicismo um estilo que tem 

como princípio a valorização do passado clássico, as obras de David logo se aproximam 
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dos valores iluministas que buscam, sobretudo na antiguidade greco-romana, as 

referências republicanas, a partir das quais desenvolvem críticas ao sistema de governo 

monárquico. Logo, as obras de David assumem o lugar de representação dos ideais 

iluministas de sacrifício, civilidade e liberdade, por meio de gestos enérgicos, confiantes 

e decididos de seus personagens; elementos que inflamam o imaginário francês durante a 

Revolução Francesa.  

A partir de então, o estilo neoclássico será fundamental para as representações 

nacionais de diversos países, incluído o Brasil, que recebe Jean-Baptiste Debret e outros 

artistas franceses para reformularem a arte nacional. Ao chegar ao Brasil, pode-se pensar 

que Debret seja confrontado com o desafio de transpor um estilo calcado em ideais 

republicanos a uma realidade monárquica. Mas, tanto David quanto Debret não parecem 

ter dificuldades de produzir obras neoclássicas de caráter palaciano que o momento lhes 

exige, quando o estilo neoclássico revela sua dimensão conservadora.  

Discípulo de Araújo Porto-Alegre, Victor Meirelles inicia sua trajetória na arte 

acadêmica pelo neoclassicismo. Assim, é possível perceber que, embora A primeira missa 

seja marcadamente uma obra romântica em forma, composição e estilo, o modo de 

representação da temática nacional como reunião ou assembleia entre iguais retoma os 

elementos pictóricos consolidados na obra de David, porém atualizados para um contexto 

político completamente diverso daquele em que o artista francês se inseria. 

Para atualizar os princípios neoclássicos de representação nacional ao campo 

político brasileiro, Meirelles irá buscar referências na iconografia colonial francesa que 

expõem os discursos de justificação e legitimação dos processos de dominação e 

expropriação colonial europeia, em franca aceleração durante a segunda metade do século 

XIX. Assim como as telas de Gros e, posteriormente, de Pharamond Blanchar e de Horace 

Vernet, A primeira missa retrata os europeus como modelos de civilidade, disciplina e fé, 

enquanto os indígenas são representados como ignorantes, volúveis e impulsivos. Uma 

representação associada ao discurso moderno de superioridade moral da civilização 

europeia, seja por sua religião ou por sua compreensão de si enquanto sociedade situada 

à frente das outras no caminhar progressivo do tempo. 

Por sua vez, a representação nacional elaborada em A primeira missa só é possível 

porque o Estado nacional brasileiro, durante o império de Pedro II, pouco difere de um 

Estado colonial, quando observado do ponto de vista das relações étnico-raciais. Essa 

situação fica evidente nas discussões sobre a cidadania de negros e indígenas durante a 

constituinte e a outorga da primeira Carta Magna do país, perdurando no decorrer do 
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século XIX, quando, apesar da proibição da escravidão indígena, são frequentes os 

conflitos violentos com os povos nativos nas fronteiras agrícolas do país. Com relação às 

populações negras e indígenas do país, os governos pós-independência de d. Pedro I e de 

d. Pedro II mantêm as políticas coloniais instauradas pela coroa portuguesa desde o início 

de exploração colonial do país. Tal constatação nos permite compreender porque não há, 

de fato, uma ruptura na representação dos povos indígenas nacionais após a 

independência, uma vez que a mesma não altera praticamente em nada o estatuto civil e 

jurídico dessas populações. 

No âmbito cultural, por outro lado, surge um interesse sobre os povos indígenas, 

despertado, sobretudo, por olhares exteriores de intelectuais como o português Almeida 

Garret e o francês Ferdinand Dennis. A partir de então, intelectuais, escritores e artistas 

românticos brasileiros começam a incorporar a figura indígena como traço exótico e 

singular da nação brasileira, de modo que a imagem indígena passar a ter destaque no 

cenário cultural do país. Contudo, a cultura não se desprende da política, ao contrário, os 

românticos adaptam a valorização da imagem indígena ao contexto de exclusão política 

e social experimentado por esses povos no país.  

A tela do artista catarinense segue as orientações do romantismo nacional. Ao 

representar a cena histórica da primeira missa celebrada em território brasileiro como um 

momento de harmoniosa união entre os nobres e civilizados portugueses e os inocentes e 

selvagens indígenas, a obra de Meirelles projeta sobre os portugueses um caráter pacífico 

e uma autoridade moral, como se deles não se pudesse esperar nenhum ato vil ou uma 

violência injustificada. Portanto, se a história dos portugueses no Brasil nos traz uma série 

de momentos de inegável uso de violência e agressão, tal representação isenta os 

portugueses que aqui aportaram de defeitos de caráter, enquanto os indígenas são 

desenhados com traços de selvageria, ainda que docilizada.  

Ao enquadrar os portugueses como homens virtuosos que trouxeram a civilização 

e a religião para o país, a tela de Victor Meirelles retira desses homens e de seus 

descendentes, entre os quais está a monarquia dos Bragança, a responsabilidade sobre o 

genocídio que sucedeu à descoberta. Ainda que seja possível afirmar que os exploradores 

das naus de Cabral não tenham participado ativamente da colonização do território 

brasileiro ou dos conflitos e da escravização dos povos indígenas ocorridos ao longo de 

séculos após o descobrimento, na tela de Victor Meirelles os navegantes representam toda 

a cultura portuguesa que aportou no Brasil até o segundo reinado. Nesse sentido, a pintura 

que é nosso objeto de estudo atua como uma metonímia da colonização portuguesa. Toma 
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a parte pelo todo no momento em que transforma a narrativa pacífica e curiosa de Pero 

Vaz de Caminha a respeito dos poucos dias de permanência de Cabral e de sua tripulação 

em praias (futuramente denominadas) brasileiras em uma imagem que busca exemplificar 

o cerne da relação entre portugueses e indígenas durante todo o período que se estende 

entre o descobrimento e a atualidade. 

Para Marilena Chauí, o episódio do descobrimento é tornado um mito porque, 

como mito, é capaz de reinscrever a narrativa histórica no plano religioso, o que, por um 

lado, naturaliza e legitima a dominação de um grupo como um direito divino – do governo 

pela graça de Deus –, e, por outro, apresenta uma visão do governante como salvador, 

uma visão messiânica da política, que atribui à dominação um valor de luta do bem contra 

o mal, das luzes contra as trevas283. Podemos dizer que a tela de Victor Meirelles constitui 

uma das principais ferramentas de consolidação desse mito no imaginário popular 

nacional. Destacado pela liturgia católica, o momento do descobrimento é mistificado 

como a salvação do Brasil da ignorância e do atraso nos quais esta região estaria 

supostamente imersa antes das chegadas dos portugueses. 

As consequências dessas representações chegam até os dias de hoje, pois tais 

ideias atravessam cotidianamente o mundo social e político e atuam na conformação 

desses espaços, consolidando, na realidade, aquilo que primeiro emerge como imagem. 

Ou, como afirma Roger Chartier, “as representações coletivas operam como matrizes de 

práticas construtoras do próprio mundo social”284. 

No atual contexto político-social do Brasil, em que os direitos fundamentais dos 

povos indígenas do país são constantemente ignorados e confrontados, faz-se urgente 

desmistificar esta imagem e a sua narrativa. Devemos, como diz o sambista, “contar a 

história que a história não conta”, de modo a construirmos, finalmente, uma nova relação 

com os povos originários. E, para atingirmos esse objetivo, cumpre caminharmos no 

sentido oposto e valorizarmos cada vez mais as vozes indígenas, abrindo espaço para que 

seus saberes participem ativa e integralmente da construção nacional.  

 
283 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. Op. cit., p. 90. 
284 CHARTIER, Roger. O Mundo como Representação. Estudos Avançados, v. 5, n. 11, 1991, p. 183. 
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