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A primeira ideia desenvolvida sobre 
o pintor espanhol Modesto Brocos 
neste livro apresenta-o como um 
artista intervalar, alguém em trânsito 
intercultural, mas que, essencialmen-
te, buscou se expressar por meio da 
defesa das identidades nacionais. 
Este traço se manifesta em sua 
atuação no Brasil como pintor de 
gênero, conformação reconhecida 
pelo próprio artista, e em sua busca 
por tipos nacionais, especialmente  
focada nos negros.

O livro agrupa, ainda, textos que mos-
tram nossa preocupação em relativi-
zar a recepção de Brocos como 
defensor do embranquecimento, 
julgamento baseado, sobretudo, em 
sua tela A redenção de Cã (1895). Enfati-
zam-se também as discussões sobre 
o papel do pintor como professor da 
Escola Nacional de Belas Artes; sua 
crítica a essa escola e aos seus méto-
dos de ensino; suas ideias avançadas 
sobre as artes profissionais; e sua 
afinidade com métodos da legislação 
higienista do período. Higienismo e 
eugenia são temas do pensamento 
da época de Brocos aos quais ele não 
passou incólume. 

Na parte final do livro, o tema da 
eugenia é articulado por meio de 
indícios visuais e textuais, principal-
mente através da produção ficcional 
do artista. Por fim, há uma nota final 
sobre a recepção de Modesto Brocos. 

São cruzamentos, entrecruzamentos, 
desmontagem e remontagem de 
diversos documentos sobre o artista 
no esforço de compreender seu pen-
samento e de estimular diálogos 
entre indícios e reflexões teóricas. 

Brocos era um artista de sua época? 
Certamente, mas ele não pode ser 
reduzido a isso. O pensamento de 
sua obra é vasto e, muitas vezes, 
contraditório. Situado entre avanços 
e recuos, ousadias e cooptações do 
clima histórico-cultural, Brocos é, 
acima, de tudo, um artista importan-
te para se pensar a produção e o 
ensino de arte, além das estratégias 
político-culturais brasileiras no 
entresséculo. Sob essa perspectiva, 
este livro tenta contribuir, em suas 
primeiras impressões, para que se 
tenha uma visão mais complexa 
sobre ele.

Heloisa Capel
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Este livro reúne ensaios sobre o espanhol 
Modesto Brocos y Gomez (1852-1936), 
artista e professor da Escola Nacional de 
Belas Artes. É um conjunto de textos que 
considero mais significativos na reflexão 
primeira sobre o artista. São materiais (re)ar-
ticulados e (re)arranjados para realizar exercí-
cios por meio de lentes teóricas diversifica-
das, usando diferentes formas de ver. O obje-
tivo é testar hipóteses, reuni-las e colocá-las 
em discussão para posterior desdobramen-
to. Não são ideias acabadas, portanto, mas 
suposições, possibilidades a ser desenvolvi-
das, primeiras impressões sobre o artista, 
seu pensamento e sua obra.
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M. Brocos. Estudo para A redenção de Cã: desenho.

Fonte: Acervo da família Brocos.



Apresentação

– Reina que pintor engraçado!
– Como assim, pai? Você acha engraçado que uma mulher negra 

erga os braços aos céus agradecendo o fato de o neto ter nascido 
branco? Ele deu de ombros. Mas, desde aquela conversa, fiquei re-
fletindo na razão por que meu pai, espanhol como Modesto Brocos, 
havia encontrado traços de humor em A redenção de Cã quando fo-
lheávamos juntos o livro Pintores espanhóis no Brasil, de José Roberto 
Teixeira Leite. Seriam códigos culturais sobreviventes? Sintomas de 
uma perspectiva eurocêntrica sobre a miscigenação? Dúvidas sobre a 
suposta redenção propalada na obra? Aliem-se a essas inquietações as 
que me foram apresentadas pelo colega Eduardo França Paiva quando 
me incentivou a pesquisar o assunto. Muitas perguntas poderiam ser 
feitas no esforço de compreender o pensamento de Brocos.

Já se vão alguns anos que lido com o artista-professor, recolhendo 
dados sobre sua obra pouco encontrada em galerias ou museus, docu-
mentos de difícil acesso nas instituições em que atuou e deixou marcas, 
livros do autor que, não estando ainda digitalizados, só poderiam ser 
achados em bibliotecas como obras raras, muitas vezes, indisponíveis. 
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Em uma busca inconformada, tive a sorte de encontrar uma edição 
encadernada de Viaje a Marte (1930) em um antiquário espanhol. Por 
outro golpe de sorte do destino, descobri, após alguns anos, que o 
pintor galego, naturalizado brasileiro e que viveu e trabalhou no Rio 
de Janeiro, possuía alguns descendentes diretos na cidade em que 
vivo, Goiânia. Ele tinha uma neta, dona Aricles Brocos, infelizmente 
já idosa e sem condições de me dar entrevistas quando soube de sua 
existência, mas detentora de documentos sobre o artista que me foram 
franqueados após o falecimento dela no ano de 2019. 

Casado com D. Henriqueta Dias, Modesto Brocos teve um único 
filho, Adriano, que se uniu a uma jovem da Paraíba, Cecília Matos 
Rolim. Cecília era mãe de Aricles Brocos e mais três filhos. Dona 
Aricles se casou com um respeitado médico de Goiânia, Dr. Anuar 
Auad, professor e pesquisador da área médica, um dos pioneiros 
no mapeamento da doença do pênfigo em Goiás. Os filhos deles, 
bisnetos do artista, em especial, Dr. Adriano Brocos, dispuseram-se 
a auxiliar-me na pesquisa. Dr. Adriano deu-me acesso às obras que 
restaram à família, desenhos e livros do artista, entre outros docu-
mentos. Sem ele, sem sua generosidade e seu interesse na obra do 
bisavô, certamente esta pesquisa não teria tido perspectiva de con-
tinuidade para ajudar a preencher as lacunas presentes nos estudos 
sobre a vida e o pensamento artístico de Brocos. É imperativo, ainda, 
registrar a importância fundamental do site dezenovevinte.net e de 
todos os documentos ali reunidos sobre o artista e abundantemente 
acessados, além dos artigos publicados na revista 19&20, imprescin-
díveis para pensar a recepção de Brocos e de muitos outros artistas.

À medida que fui tendo acesso à documentação, fui produzindo 
pequenos textos que submeti a eventos para testar hipóteses, co-
locando à prova ideias iniciais sobre o artista e sua atuação como 
professor na Escola Nacional de Belas Artes1 no alvorecer da Re-

1 Em conformidade com os nomes oficiais das instituições de arte brasileiras, 
será mantida nesses nomes a grafia Belas Artes, sem hífen.
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pública brasileira. Escolhi eventos que poderiam oportunizar-me 
encontros com pesquisadores especializados na arte do século XIX e 
na discussão sobre as linguagens e seu diálogo com historiadores da 
cultura. Foram, especialmente, os eventos promovidos pelo Grupo 
Entresséculos, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da UFRJ, e os Simpósios Nacionais de História Cultural ou 
mesmo simpósios temáticos sobre linguagens desenvolvidos pela 
Anpuh Nacional. Além destes, falei sobre Brocos nos colóquios do 
próprio grupo de pesquisa que coordeno, o Grupo de Estudos sobre 
História e Imagem (Gehim), desde 2011 reunindo pesquisadores 
sobre imagens em múltiplas perspectivas. Tive a oportunidade de 
apresentar minhas pesquisas, ainda, em eventos do Comitê Brasi-
leiro de História da Arte (CBHA), em comunicações que geraram 
discussões bastante profícuas sobre o tema. Em todo esse percurso, 
apresentei hipóteses, recebi sugestões valiosas e consolidei algumas 
impressões iniciais sobre o artista emitidas em diversos textos. 

Fragmentadas em artigos e capítulos de livros, as ideias iniciais 
estavam ficando de difícil acesso até para mim mesma. Por isso, resolvi 
reunir neste livro os textos que considero mais significativos na refle-
xão primeira sobre o Brocos. Nem todas as ideias ou documentos da 
pesquisa sobre ele estão incorporadas aqui. Selecionei as que contêm 
ideias-chave em estágio inicial, hipóteses que planejo desdobrar em 
um material mais consistente. Esta seleção inclui uma parcela do 
material já escrito e publicado total ou parcialmente em capítulos 
de livros, artigos ou comunicações orais preparadas para eventos. 
Embora já publicados, estes textos serão obviamente reeditados ao 
integrar o presente livro, algo inevitável num processo editorial. Não 
são ideias acabadas, mas suposições, possibilidades a ser desenvol-
vidas, primeiras impressões. De posse de alguns documentos sobre 
Brocos fornecidos por esses textos e já rearticulados, experimento, 
também, diversas lentes teóricas para tratar um mesmo tema nos 
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mesmos materiais. O objetivo é testar ideias, realizar exercícios 
lançando mão de várias aberturas ou diferentes maneiras de ver. 

A primeira ideia explorada neste livro para compor as impres-
sões iniciais sobre Brocos apresenta-o como um artista intervalar, 
alguém em trânsito intercultural, mas que, essencialmente, buscou 
expressar as identidades nacionais. Este traço se revela em sua bus-
ca por tipos brasileiros, que o destacou como “pintor de gênero”, 
conformação reconhecida pelo próprio artista. Em sua atuação no 
Brasil, é especialmente identificado como pintor de negros. Sua 
contribuição ao debate sobre nacionalidades está, também, em sua 
afinidade com narrativas de impacto em sua própria terra natal, a 
Galícia. Ali Brocos será sensível ao regionalismo costumbrista e à 
história que fundamenta a identidade galega e sua luta contra os 
mouros. São os temas que apresento na primeira parte do texto, a 
que trata das identidades nacionais.

Na segunda parte do livro, agrupo ensaios que procuram relati-
vizar a recepção de Brocos como defensor do “embranquecimento” 
sobretudo em razão de sua tela A redenção de Cã (1895). Considero 
que o pensamento do artista está atravessado por uma perspectiva 
crítica e talhada por um humor sutil, e não permeado pelo racismo. 
Brocos era um “polemista” no dizer de Quirino Campofiorito, tinha 
experiência na atuação em periódicos satíricos, e sua idealização da 
tela mencionada não foi uma iniciativa completamente independente. 
O tema do quadro, Noé bêbado, foi sugerido por seu professor na 
Academia Imperial de Belas Artes, Victor Meirelles. A originalidade 
de Brocos ao apresentar esse assunto, procedente da história bíblica, 
possui relações com seu possível conhecimento da “pintura de castas”. 
Ele não parecia defender o embranquecimento, mas apresentava o tema 
à discussão com sutil ironia. Essa é a ideia que persigo no conjunto de 
textos reunidos sob o título “Crítica à Terra do Cruzeiro”.  

Feito isso, sigo para a apresentação do material que investiga 
a atuação de Brocos como professor da Escola Nacional de Belas 
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Artes, em minha visão, uma das mais importantes atuações do ar-
tista. Suas ideias avançadas sobre as artes profissionais, sua crítica 
à referida escola e seus métodos de ensino indicam que o professor 
Brocos, autor de dois livros sobre o ensino de Belas-Artes, foi alguém 
bastante atualizado com as discussões da época e com os métodos 
de aprendizagem em arte. Como suspeitar que ele se afinava com 
os métodos da legislação higienista do período? Este foi um enigma 
importante que só se resolveu no entrecruzamento de dados diversos.

Higienismo, eugenia. Temas do pensamento da época aos quais 
o artista não passou incólume. Na penúltima parte do livro, reflito 
sobre essas ideias cruzando indícios visuais e textuais, particularmente 
os encontrados na produção ficcional de Brocos, autor de um livro 
utópico, Viaje a Marte (1930). Sob a discussão dos aspectos anatômi-
cos da obra, compreendida no entrelaçamento entre a história e a 
ficção, investigo suas intenções socialistas, sua postura republicana 
e os aspectos de montagem em seu texto literário. Tendo como 
moldura a circulação de ideias eugênicas no pensamento europeu 
e suas repercussões dentro da política de branqueamento no Brasil 
pós-abolicionista, aponto estratégias de leitura da obra e o diálogo 
entre ela e a política social brasileira. Destaco os já mencionados 
traços de humor irônico quando faço a apresentação das Hermanas 
Humanitarias, personagens ficcionais do artista que foram pensadas 
como hierodulas sagradas no Planeta Vermelho.

Por fim, na última parte do livro, trago notas sobre a recepção 
de Modesto Brocos. A primeira é uma nota de época e trata da 
recepção de Gonzaga-Duque à obra do artista no momento áureo 
da produção dessa obra. A segunda é contemporânea. Aborda a 
recepção de Brocos no ensino de história, nos livros didáticos que 
trabalham com A redenção de Cã. De maneira geral, há uma pressa 
em defini-lo como artista defensor do projeto de embranquecimento 
na maioria do material a que tive acesso. Provoco reflexões sobre 
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o tema e aponto, ainda, meios para uma análise da obra que leve a 
um estudo menos simplista do assunto.

São cruzamentos e entrecruzamentos, desmontagens e remonta-
gens de vários documentos sobre o artista na tentativa de perscrutar 
seu pensamento e de estimular diálogos entre indícios e elucu brações 
teóricas. A cada janela aberta nesse esforço, vislumbra-se um ho-
rizonte de possibilidades de rearticular perguntas e inquietações 
sobre os temas aqui colocados à prova por meio da obra de Brocos: 
a questão das identidades nacionais, os projetos de miscigenação e 
as perspectivas de ensino de artes no entresséculo. Nesse transcurso, 
tento mostrar que o pensamento do artista envolve traços de ironia 
e um gosto particular pela polêmica em torno de temas importantes 
para o seu tempo e presentes em nossa própria época. 

Brocos era um artista de sua época? Certamente, mas ele não 
pode ser reduzido a isso. O pensamento de sua obra é vasto e, mui-
tas vezes, contraditório. Situado entre avanços e recuos, ousadias 
e cooptações do clima histórico-cultural, Brocos é, acima de tudo, 
um artista importante para se pensar a produção e o ensino de arte, 
além das estratégias político-culturais brasileiras no entresséculo.  

Antes de iniciar este exercício de exploração de sua obra e de seu 
pensamento, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em História da 
UFG e à Capes, pelo estímulo e apoio à pesquisa. Ao Adriano Brocos, 
pela generosidade da concessão do acesso aos documentos visuais 
e escritos do artista. E, por fim, aos colegas do grupo Entresséculos 
(UFRJ) e do Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA), Sônia 
Gomes Pereira, Ana Cavalcanti, Marize Malta, Rogéria de Ipanema 
e Arthur Valle, pela escuta sempre atenta e sugestões valiosas.

Heloisa Capel
Goiânia, 20 de setembro de 2021.



PARTE I

EM DEFESA DAS IDENTIDADES NACIONAIS



M. Brocos. Mendiga: estudo feito em Roma (s. d.)

Fonte: Catálogo da Exposição Modesto Brocos, RJ, fev. 1952. Museu Nacional 
de Belas Artes. 



1 Estudos de tipos: arte nacional 

Quando o espanhol Modesto Brocos publica sua defesa da arte 
nacional em 1915, a antiga Academia Imperial de Belas Artes, trans-
formada em Escola Nacional após a República, vivia um momento de 
absorção da defesa do novo sob outras bases. Não era mais a “pintura 
de história” o gênero mais estimulado e valorizado em meados do 
século XIX. A Academia havia passado por uma reforma e, entre os 
novos projetos que se apresentavam para ela à época, havia, inclusive, 
o que defendia sua extinção institucional. Academia significava, para 
parte da elite e da crítica, um sinal de dirigismo na arte, de imitação 
da arte europeia, e, por esse motivo, acreditava-se que ela não tinha 
meios para produzir com a devida e desejada singularidade. 

Brocos se insere como professor na Academia no mesmo perío-
do (Figura 1.1). Convidado pela ala moderada que havia vencido a 
disputa de reelaboração institucional, encontra terreno fértil para 
ser prestigiado e apoiado em suas opções de representação artística. 
O ápice de sua produção no Brasil localiza-se no último decênio do 
século XX, quando a Academia já havia sido remodelada e os novos 
princípios, ao menos retoricamente, estavam em plena execução. 
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Embora fosse espanhol, tendo se naturalizado brasileiro por força 
dos estímulos republicanos, Brocos será um arauto da arte nacional 
para alguns, e, mesmo que essa fosse uma bandeira de defesa assu-
mida pelo pintor em seu livro sobre arte, ele expressa contradições 
na maneira como lida com o ambiente e a composição do nacional 
em suas obras. O artista escreveu que pintores têm “vistas altas e 
desinteressadas” (Brocos, 1933, p. 10). Todavia suas vistas altas e 
desinteressadas estavam paradoxalmente ligadas à sua formação 
europeia e às forças político-institucionais que se organizaram em 
torno dele e de sua carreira como pintor. É o que tentaremos discutir 
neste livro, cujas reflexões fazem parte de uma pesquisa em curso 
em que o tema da arte nacional é explorado por meio da análise 
do pensamento imagético do pintor. O livro Retórica dos pintores, 
publicado pelo professor Brocos em 1933, poucos anos antes de sua 
morte, é uma das obras relevantes no referido estudo da arte nacional.

Figura 1.1 - Professor M. Brocos no meio de seus alunos

Fonte: Brocos (1933).
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Para parte da crítica, no século XX, o autor já não possuía o 
mesmo vigor artístico e assemelhava-se, na produção, a um “medalhão 
enferrujado” (Alves, 1912). Brocos era um pintor de costumes e havia 
sido premiado com a medalha de ouro por sua obra A redenção de 
Cã numa exposição de 1895, mas, desde então, a crise na Academia 
Imperial de Belas Artes, as questões sobre o ensino de artes e a nova 
conjuntura política e institucional movimentavam a crítica de arte e 
a imprensa com o debate sobre a identidade da arte brasileira. Nesse 
cenário, ainda que nenhuma crítica tenha desdenhado seu talento 
técnico e suas habilidades formais, suas opções deixam de ter res-
paldo, perdendo espaço para a valorização de um tipo de arte mais 
diversificada, menos atrelada à defesa figurativa dos primeiros tempos. 
Diante disso, Brocos também parece abandonar suas intenções iniciais 
e voltar-se para produções menos preocupadas com a definição de 
uma linha de elaboração composicional e estilística ligada a uma arte 
pretensamente nacional. Sua arte agora será, talvez, mais propensa a 
uma variedade capaz de lhe conferir meios de sustento. Das mais de 
cinquenta obras passíveis de ser identificadas por meio da crítica de 
arte nos jornais do final dos oitocentos e início do século XX, muitas 
delas vendidas a particulares e, portanto, sem possibilidade de ser 
localizadas, a maioria refere-se ao retrato e à paisagem no século XX, 
mas esse cenário certamente não conseguirá se manter.

Em Retórica dos pintores, Brocos explica que sua opinião sobre 
a arte nacional já havia sido exposta em uma entrevista concedida 
por ele ao jornal O Imparcial, em 1915. Na entrevista, ele considerava 
que, para responder a pergunta sobre a arte nacional, ele deveria 
olhar para o passado brasileiro e admitir dificuldades, pois o passado 
brasileiro era muito curto em nacionalidade e tempo se comparado 
ao da Europa. Em suas palavras, é um engano acreditar que arte 
nacional é o que os pintores produzem em seu país. 

Para que um trabalho de arte seja nacional não basta ter sido feito 
no Brasil, precisa ter um cunho próprio que o destaque das outras 
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pinturas [produzidas] atualmente, como sejam, pintura francesa, 
italiana, espanhola, etc. (Brocos, 1933, p. 131). 

Se uma pintura tem uma propriedade que a diferencia das pinturas 
de outros países, aí, sim, pode ser chamada de arte nacional. Se 

são de alguma importância os vasos de Marajó, temos ali um 
princípio que pode, com muita bôa vontade, [ser posto] como de 
partida inicial da arte nacional. Arte bem pobre, é verdade, mas 
não temos outra onde nos basear. (p. 131-132).

Na interpretação do professor-artista, a arte brasileira não 
poderia ser restrita à produção local, mas precisava se destacar por 
alguma originalidade. Não havia tradição artística, nem mesmo 
tempo suficiente para amadurecer essa tradição com o auxílio de 
mestres da pintura, como Brocos entendia que deveria ocorrer. A 
arte introduzida pela Missão Francesa em 1816 e que poderia ter sido 
o marco inicial de uma arte futura ainda estava longe de se consti-
tuir em suas especificidades como ocorria na Europa. Na opinião 
do autor, isso se explicava pelo fato de as lendas, tanto indígenas 
quanto africanas, não estarem ainda fixadas no Brasil. 

Do que se produzia aqui, Brocos elege os vasos da arte Marajó 
como algo significativo, mas eram os únicos, em sua visão, que, com 
muito esforço, poderiam ser o início de uma arte nacional, embora 
fossem representativos de uma “arte bem pobre”. O artista não 
compreende a identidade da arte nacional como algo relacionado 
apenas com a arte feita no próprio país, mas como elemento passível 
de resultar em algum tipo de originalidade, o que era impossível 
numa localidade sem tradição artística como a brasileira. Assim 
ele se insere no processo como um artista à procura de meios para 
auxiliar no desenvolvimento artístico brasileiro, mas, ao mesmo 
tempo, consciente da impossibilidade de desenvolvimento rápido 
de uma arte local que apresente elementos relevantes. Entretanto, ao 
ensinar sobre arte em Retórica dos pintores e discutir a questão, o autor 
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chega a identificar caminhos precursores em obras de artistas como 
Almeida Júnior (1850-1899) e seus caipiras para o caso da pintura:

Com muita bôa vontade pode-se colocar entre o número dos 
precursores o nome de Almeida Júnior com alguns de seus trabalhos 
feitos em S. Paulo, onde soube apresentar os Caipiras de sua terra 
com cunho próprio, o que o distancia dos artistas de seu tempo: é 
uma pintura sui generis, que não se parece com a dos outros pintores. 
(Brocos, 1933, p. 133).

O foco no tema dos caipiras na descrição e defesa da arte de 
Almeida Júnior pressupõe que, para buscar o nacional na arte, um 
pintor precisaria ir além dos seus esquemas preestabelecidos, no 
caso de Brocos, herdados diretamente de sua formação europeia. 
Contudo, o essencial é que a arte se processe por meio da obser-
vação empírica da localidade, pela observação dos “tipos nacionais”, 
elementos significativos para a composição de uma obra. Talvez seja 
em razão dessa perspectiva que o pintor elege o negro como tema 
em várias de suas obras. Tal recorrência o levará a ser considerado 
um pioneiro na representação do negro de maneira quase inédita 
desde as pinturas de Debret,  que, após mais de uma década vivendo 
no Brasil, retornou para a França em 1831. Com base na posição 
expressa do pintor, examinemos suas escolhas e a apropriação de 
sua obra pela crítica de arte. 

Na mesma exposição em que recebe a medalha de ouro pela obra 
A redenção de Cã, em 1895, o pintor expõe dez telas sobre negros. 
Todavia será eternizado na história nacional com a tela premiada, 
que foi comprada pelo Museu Nacional de Belas Artes. 

O Sr. Modesto Brocos, professor da Escola Nacional de Belas 
Artes, expõe dez quadros. O Sr. Brocos é incontestavelmente um 
artista de verdadeiro talento, bom desenhista e que tem largueza 
na sua maneira de pintar. Ultimamente tem feito especialidade no 
estudo feliz de tipos de raça negra, como bem o demonstra a quase 
totalidade dos seus trabalhos expostos. (Notas sobre arte, 1895, p. 2). 
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Entre os dez quadros expostos, há um óleo sobre tela com a 
imagem de um negro cozinheiro (Figura 1.2) que, segundo infor-
mações passadas de boca a ouvido, teria sido um cozinheiro da 
família quando ela se estabeleceu em Barreiro, região metropolitana 
de Belo Horizonte. É uma das obras que ficaram com sua família.

Figura 1.2 - M. Brocos. Cabeça de negro cozinheiro (s. d.): óleo sobre tela

Fonte: Acervo da família Brocos.

A mandinga (Figura 1.3) foi outra tela de significado nessa ex-
posição. Conduru (2013) classificou-a como uma imagem realista e 
de certa dimensão etnográfica. Ao compará-la com reportagens de 
João do Rio e estudos de Nina Rodrigues, o autor a descreve como 
uma obra objetiva, de um realismo quase fotográfico:
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A cientificidade não está ausente dessas obras de Modesto Brocos. 
A imagem por ele pintada e gravada não está isenta de realismo e 
até mesmo de certa dimensão etnográfica, embora surja em tela 
e gravura que mereceram, evidentemente, o cuidado do artista 
como composições artísticas. Nesse sentido, a imagem pode ser 
tomada como uma descrição visual quase tão objetiva quanto uma 
fotografia pode almejar ser. Ao contrário do que se possa pensar, 
essa imagem deve ser bem fidedigna ao que o artista podia e devia 
encontrar nas ruas da Capital Federal àquela época, sobretudo se 
for cotejada com a referida reportagem de João do Rio e os estudos 
de Nina Rodrigues. (Conduru, 2013, p. 319).

Figura 1.3 - M. Brocos.  A mandinga (c. 1895): 
óleo sobre tela, 45 cm x 34 cm

Fonte: Acervo da família Brocos.
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A especialidade no tema do negro levou o ex-curador do Museu 
Nacional de Belas Artes entre 2003 e 2006, Paulo Herkenhoff, a valo-
rizar o trabalho do artista em detrimento da obra de seus contempo-
râneos que, em pleno debate abolicionista, ignoraram o assunto, como 
foi o caso de Almeida Júnior. Herkenhoff (2007, p. 224) considera a 
ausência um “déficit social e político da arte brasileira” e afirma que 
foi necessário um estrangeiro para apresentar o negro em suas ativi-
dades de trabalho, como na tela Engenho de mandioca (Figura 1.5), ou 
em outras situações, vistas, por exemplo, em A redenção de Cã (Figura 
1.4) e A mandinga (acima). O quadro A redenção de Cã foi interpretado 
e usado como defesa da política do embranquecimento por João Ba-
tista de Lacerda na abertura do I Congresso Internacional das Raças, 
realizado em Londres em julho de 1911, quando ele era diretor do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nesse evento, Lacerda apresentou 
uma tese intitulada “Sur les métis au Brésil” e encabeçada pelo quadro 
mencionado, que ele utilizou para ilustrar o tema do embranqueci-
mento, enfatizado nessa tese. Na legenda, Lacerda explicava: “o negro 
passando a branco, após a terceira geração, por efeito do cruzamento 
das raças” (Lacerda, 1911, p. 2, tradução nossa). Ou seja, o autor foi 
explícito em sua hipótese e defesa da miscigenação como etapa para 
o branqueamento, movimento que, segundo ele, teria sido defendido 
por Modesto Brocos em A redenção de Cã.

Divergindo totalmente de Lacerda, Herkenhoff aponta essa 
pintura como um  avanço e um refinamento da posição de Debret, 
que já havia abordado a temática do negro antes de Modesto Brocos. 
Na opinião de Herkenhoff (2007, p. 224), Brocos se posicionaria 
sobre o assunto nessa tela talvez fazendo uma exposição de fatos 
sociais com ironia crítica. Herkenhoff discorda das apropriações 
correntes da obra de Brocos e enfatiza que ele não tinha a intenção 
de defender o embranquecimento em A redenção de Cã, mas de apre-
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sentar o debate, ainda em início de ebulição em sua época.2 De fato, 
ao comentar sobre o quadro após sua exposição na Escola Nacional 
de Belas Artes em 1895, um crítico de arte do Jornal do Commercio 
chega a dizer que o tema é delicado para o trato público: 

O assunto em si é um pouco delicado para ser assim publicamente 
tratado: envolve fatos sociais que realmente se dão, mas que não são 
aceitos na ordem geral das coisas. Fere preconceitos ainda arraigados 
em muitos espíritos e, para ser compreendido, demanda explicações 
demasiadamente delicadas para serem franca e claramente expostas. 
(Notas sobre arte, 1895, p. 2).

Tais evidências nos fazem pensar que a representação exposta 
nessa tela tem um tom mais irônico do que militante ou mesmo 
ligado a algum tipo de opinião oficial. Afinal, o debate sobre a 
política de miscigenação ainda não havia produzido consensos, 
embora estivesse em pleno amadurecimento como alternativa do 
projeto liberal e sob a influência das discussões raciais do período.3

A busca pela pintura dos tipos foi iniciada por Brocos antes de 
sua premiação de 1895. Os tipos parecem ter sido mesmo uma opção 
para o artista desde o princípio de suas atividades efetivas no Brasil. 
Sua atuação na Escola Nacional de Belas Artes iniciou-se assim que 
a escola passou por uma reforma no alvorecer da República. Ele 
foi convidado pelo diretor, Rodolfo Bernardelli, a compor o qua-
dro de professores, passando a ocupar, a partir de então, a cadeira 
de professor de Desenho Figurado. Logo que assume essa cadeira, 
Brocos faz sua primeira exposição individual (1892), apresentando, 
em meio a uma produção variada, dois gêneros que alimentavam a 
aspiração de uma arte nacional: a pintura de costumes e a pintura 
de paisagens. Este segundo gênero, entretanto, não foi predomi-

2 Para um debate sobre a existência de preconceito racial nessa tela, consultar 
Lotierzo (2013).

3 Sobre o assunto, consultar Lilia Moritz Schwarcz (1993).
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nante. As paisagens sempre tiveram destaque nas recomendações 
da Academia em vários momentos,4 mas, mesmo que tenham, aqui 
e ali, aparecido como tema na obra de Brocos, a tônica geral na 
exposição de 1892 parece ter sido outra. O destaque nessa mostra, 
que foi muito elogiada pela crítica de arte, ficou por conta da tela 
Engenho de mandioca (Figura 1.5).

Figura 1.4 - M. Brocos. A redenção de Cã (1895): 
óleo sobre tela, 199 x 166 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

4 Um bom parâmetro da pintura sacra é a obra do índio zapoteca Miguel 
Cabrera (1695-1768). Para González Esparza (s. d.), essa modalidade tem 
clara relação com a pintura europeia da época, a exemplo da pintura 
cortesã espanhola, e funcionou como uma reação do novo hispanismo às 
cenas de cotidiano dos biombos, habitantes da Ilha de Bissau (África).
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Figura 1.5 - M. Brocos. Engenho de mandioca 
(1892): óleo sobre tela, 54 cm x 75 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Numa crítica publicada em O Paiz em julho de 1892, o intérprete da 
exposição comenta a dificuldade em enquadrar o pintor em qualquer 
classificação que expressasse sua produção diversificada, “variada em 
assuntos e gêneros”. Sublinha, porém, duas qualidades incontestes do 
artista: o domínio do desenho e a capacidade de observação. Sua arte, 
segundo o crítico, continha elementos singulares, próprios de um “ser 
pensante”, e a elaboração dessa arte escapava aos “artifícios comerciais”. 
A maior manifestação de talento do artista estaria, segundo a opinião 
desse crítico não identificado, em sua habilidade para pintar negros que 
o crítico considerava como “modelos dificílimos”. Em sua concepção, 
poucos artistas lograram captar as características desses negros como 
fez Brocos, por exemplo, em Engenho de mandioca, verdadeiro tour de 
force, atestado do alto valor do artista: “conseguir pintar essa raça com 
tal perfeição, dar-lhe movimento na physionomia e vida, é o mais 
que se pode exigir de um pintor” (Modesto Brocos, O Paiz, 1892). De 
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acordo com o crítico, foram catorze figuras de negros apresentadas 
“de maneira admirável” – e não apenas dez como diziam as “Notas 
sobre arte” do Jornal do Commercio. Brocos os pinta “sem artífícios”, 
diz o crítico em sua descrição minuciosa do Engenho de mandioca. 
Concluindo, afirma: “é um belo estudo de costumes nacionais e daí 
o seu duplo valor” (Modesto Brocos, O Paiz, 1892).

A avaliação de Brocos como um pintor de costumes estaria li-
gada, na apropriação crítica, à sua habilidade em observar e pintar 
tipos nacionais, especialmente negros. Mas como andava o debate 
sobre a arte nacional entre a intelectualidade brasileira nos inícios 
da Escola Nacional de Belas Artes? 

1.1 Da pintura de costumes ao “realismo das evidências”

Refazendo o percurso do debate sobre arte nacional ocorrido 
antes do Modernismo,Tadeu Chiarelli (1995) assegura que estudar a 
crítica de arte do século XIX tem sido importante para estabelecer  
“as bases remotas” dessa discussão. A questão da nacionalidade na arte 
vai se intensificar no século XX com a referida corrente, constituindo 
um debate complexo e muitas vezes contraditório, segundo o autor. 
Seus fundamentos, situados no século XIX, remontam à criação da 
Academia Imperial de Belas Artes em 1826, dentro da qual, sob a 
influência da Missão Francesa e a difícil conjuntura para as artes 
visuais no Brasil imperial, a discussão sobre a arte nacional caminhava 
de forma lenta. Seu andamento conformava-se ao estabelecimento 
institucional da Academia e às disputas político-institucionais. 

Era de se esperar, na opinião de Chiarelli (1995, p. 18), que, com 
a fundação da Academia à moda europeia, o artista brasileiro dei-
xasse de ser mero artesão e aliasse sua perícia no trato com as formas 
ao saber intelectual, conscientizando-se “das tradições artísticas e 
intelectuais do momento”. A história da Academia demonstrou, 
entretanto, que sua trajetória envolveu uma série de disputas e um 
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relacionamento nem sempre pacífico entre os seus pares e com os 
dirigentes nacionais atuantes desde o Império. 

A conjuntura que fomenta o desejo pela arte nacional iniciou-se 
a partir da Independência e intensificou-se no Segundo Reinado 
(1840-1889) com a necessidade de se criar um passado, uma história 
brasileira independente de Portugal. O movimento teve ressonân-
cias no IHGB, criado em 1838, e foi ampliado no campo cultural e 
artístico carioca abarcando a literatura e o teatro. Chiarelli observa 
que a adesão das artes visuais ao debate só ocorreu um pouco mais 
tarde, em decorrência, talvez, das dificuldades do próprio estabe-
lecimento da Academia Imperial de Belas Artes e do preconceito 
local contra as artes manuais.

Superadas as adversidades iniciais da Academia e estabeleci-
da sua organização na gestão de Félix-Emile Taunay (1834-1851), 
a publicação do artigo de Manuel de Araújo Porto Alegre, “Me-
mória sobre a Antiga Escola de Pintura Fluminense”, na Revista 
do IHGB, praticamente inaugurou a discussão. Sob a influência 
do idealismo e da geração romântica, encontraremos nessa dis-
cussão o esforço de elaboração da memória dessa antiga escola 

 mesclado a argumentos que se encaminharão para a defesa da pintura 
histórica e da retratística oficial. Eram estas as tônicas da adminis-
tração de Porto Alegre com seu apoio aos pintores Victor Meirelles 
(1832-1903) e Pedro Américo (1843-1905). De acordo com Chiarelli 
(1995, p. 15), a opção da Academia encaminha-se, nessa primeira 
etapa, para a construção idealizada de uma mitologia brasileira com 
base nas obras de gênero histórico voltadas para a glorificação dos 
valores do Império. Dessas circunstâncias é que nasce a primeira 
defesa de uma arte nacional. Inspirada nos grandes mestres do 
passado, especialmente nos mestres europeus, e sob a influência 
do Romantismo e do Realismo, essa arte deveria “rejeitar a cópia 
servil da natureza e ser mais propensa ao ideal”, como mais tarde 
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defenderá o diretor do Liceu de Artes e Ofícios, Bethencourt da 
Silva (Chiarelli, 1995, p. 20). 

O início dos debates sobre arte brasileira só aconteceria, de 
fato, após 1879, com a exposição Coleção de Quadros Nacionais 
Formando a Escola Brasileira, a última exposição do Império. A 
coleção exposta valorizava o Realismo com nuances do Romantismo 
e da arte iniciada com a Missão Francesa. Após esse momento, a 
oposição abolicionista e republicana fará a defesa de uma arte que 
seja nacional, porém realista e naturalista, sem os tons do Roman-
tismo e com destaque para os estudos de paisagem. Nesse contexto, 
conforme acentua Chiarelli, a Revista Illustrada torna-se o veículo 
das críticas ao ensino e à produção da Academia e o principal meio 
de valorização da obra dos paisagistas brasileiros. Em 1890, parte 
dos opositores à Academia vai propor a extinção dela por meio do 
Projeto Montenegro,5 que será apoiado por um dos mais importantes 

5 Segundo Camila Dazzi e Arthur Valle (2007), “com a proclamação da 
República [...] alguns artistas, percebendo no evento a possibilidade de 
promover uma ansiada  reforma do ensino artístico no Brasil, organiza-
ram-se em grupos. Além de Rodolpho Bernardelli e Rodolpho Amoêdo, 
autores de um projeto defendendo a continuidade da Academia na forma 
de uma escola moderna de arte, havia o grupo dos denominados Positi-
vistas, que, encabeçados pelas figuras de Montenegro Cordeiro, Decio 
Villares e Aurelio de Figueiredo, encaminharam ao Governo, em 30 de 
janeiro de 1890, um projeto de reforma do ensino das artes plásticas no 
país, baseado em princípios bastante diversos daqueles defendidos por 
Bernardelli e Amoêdo [...]. O projeto elaborado pelos Positivistas propunha 
uma completa ‘reforma no ensino das artes plásticas’, que deixaria de ser 
centralizado na Academia – instituição, segundo eles, monopolista, ‘caduca 
e retrógrada’ – para ser implantado em escolas públicas, [...] onde ficaria a 
cargo de pensionistas do Estado, ‘estudantes que [provassem], n’um prévio 
concurso, se acharem nos casos de ensinar os rudimentos de sua arte’. A 
bem dizer, portanto, os Positivistas nunca propuseram qualquer reforma 
da Academia, mas, sim, a sua pura e simples extinção e a conseqüente 
demissão de todos os seus membros.”
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críticos do período, Gonzaga-Duque Estrada. Especialmente por sua 
crítica ao academicismo, Gonzaga-Duque será contra a “mitologia” e 
a “metafísica” que, em sua opinião, guiavam o ensino da Academia. 
Para ele, a arte necessitava ter vida, e essa intensidade só poderia 
advir da observação de um realismo não idealista, mas apoiado em 
evidências: “realismo das evidências”.

Em que pese alguma contradição nas opiniões de Gonzaga-Duque, 
influenciadas pelos teóricos Eugene Verón (1825-1889) e principalmente 
Hyppolyte Taine,6 o crítico defenderá, por meio de jornais e revistas 
do período, uma arte nacional que apresente tons de “imparcialidade, 
observação e naturalidade sem afetações” (Chiarelli, 1995, p. 22). Tai-
ne, sendo determinista, faz um elogio à raça, postura absorvida por 
Gonzaga-Duque e utilizada como lente para ler artistas como Modesto 
Brocos. Baseado no princípio da raça como semente da arte, dentro 
do qual a arte se torna o ápice da formação de um povo, Gonzaga-
-Duque considera Brocos um legítimo representante de sua cultura, 
um “pintor de raça, um pintor de fibra”, somente em razão da origem 
espanhola do pintor e de forma quase independente de sua formação 

6 Para Chiarelli (1995, p. 22-23), o pensamento do filósofo e historiador da 
arte francês Hyppolyte Taine (1828-1893), em especial seu pessimismo e 
o método que emprega para ler a arte local, é algo fundamental para a 
posição de Gonzaga-Duque sobre a arte brasileira. Utilizando-se de me-
táforas da natureza, o determinista Taine desenvolve um meio de estudo 
de história da arte que envolve três instâncias ou partes fundamentais: a 
semente, para ele identificada como a raça e o clima, a planta, expressão 
do próprio povo com seu meio e sua história, e por fim, a flor, alegoria 
da arte, sobretudo da pintura. A arte seria o produto de determinado 
contexto histórico-social e de uma raça, e é seguindo este pressuposto que 
Gonzaga-Duque vai analisar a arte brasileira. Pela influência das leituras 
de Taine e da conjuntura desfavorável adotada por parte da elite brasi-
leira do período é que o autor vai assumir-se pessimista no primeiro e no 
último capítulo de seu livro Arte brasileira. Mas, ainda segundo Chiarelli, 
Gonzaga-Duque se trai no interior do livro, apresentando potencialidades 
da arte brasileira, o que torna sua posição um tanto ambígua.
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artística. Para o crítico, Brocos era alguém que ocupava um lugar de 
destaque na pintura brasileira do século. Em uma crítica publicada no 
Diário do Commercio de 1892, Gonzaga-Duque é entusiástico ao avaliar 
a exposição individual de Modesto Brocos, e é nesse texto que associa 
a origem do pintor às suas opções artísticas:

Pintor de raça, pintor de fibra, nascido para ser pintor pela 
fatalidade de sua organisação e, sem dúvida, por influências 
hereditárias que eu não conheço, mas é de supor, existem como 
estão nos elementos psychicho-physiologicos de todos os artistas, 
elle tomou um logar bem definido e digno entre os representantes 
da pintura contemporânea do Brasil. Sem lhe conhecer os caracteres 
ethograficos, sem possuir documentos que afirmem as influencias 
determinantes da sua predisposição artística, comprehende-se, 
deante desta exposição, que o seu organisador e autor é um 
requintado temperamento de colorista, bastante completo para 
deixar de ser uma consequência de boas disposições aproveitadas 
ou perdidas. [.. .] esse nome hespanhol que fere agradavelmente 
ao ouvido traz à visão evocada um typo moreno de peninsular, 
cabellos negros, tão negros como devem ser seus olhos inquietos, 
característico d’esssa raça sul-europea em que o domínio sarraceno 
deixou, arraigados ao gosto do povo, o brio berrento das tintas 
vivas, a immobilidade insoffrida e a valentia blasonada, a par da 
sentimentalidade dos cantores, da paixão pelos muriquins trementes 
e queixosos das guitarras, em noites idylicas de luar dormente. 
(Gonzaga-Duque, 1892, p. 2).

Em Arte brasileira, o crítico é bastante pessimista quanto à ideia 
de uma arte nacional, mas, ao avaliar as pinturas de Brocos, ele não 
fará apenas críticas ao pintor; fará também elogios, considerando 
suas qualidades e defeitos como artista. É bem otimista, por exemplo, 
sua apreciação do quadro Engenho de mandioca, produzido ainda no 
período áureo do pintor espanhol, no momento em que se esforçava 
pela busca do nacional na arte através da pintura dos tipos, da raça 
negra em específico. Gonzaga-Duque identifica no quadro indícios 
importantes daquilo que valorizava como arte viva, apesar de não 



34

poupar a pintura diante de uma imperfeição captada. Do seu ponto 
de vista, Brocos realiza o estudo de tipos nacionais com grande “pa-
ciência observadora”. E este era um elemento de valor para o crítico, 
a pintura baseada não na idealização, e sim na observação empírica. 
Segundo ele, Brocos tinha méritos por sua “arte transportadora” e por 
sua escolha do assunto, o estudo de tipos, um “excelente produto”, 
por meio do qual obteve grande êxito. Ele é preciso ao retratar, com 
uma adorável e vívida realidade, a faina de um grupo de mulheres 
no engenho de mandioca:

A raspa no engenho, em pleno dia, o círculo de negras fechando 
o amontoado da mandioca. Esta, cabeceante e sorna, de velhice, 
abatida de nádegas sobre o chão, pernas estiradas, torso contorcido 
á direita, descasca a raiz parda que a terra alimentou e inchou; 
aquella, encarapitada a um tôro, vae dando conta do serviço, ventre 
enchumaçado e mamas pelleguentas, em accuso derreado d’uma 
flacidez gasta de aleitamentos longos, sob o lenço d’estamparia, 
que pende do pescoço á cinta. Em torno da runa cônica do 
mandiocal, sobresae, alem das figuras descriptas, a de uma fula 
que, despreoccupada por instantes, volve a cabeça a um interlocutor 
invisível e lhe sorri, respondendo o que quer que seja... Brilham os 
seus olhos iluminados pela alegria. E ella toda, nesse movimento, 
tem tanta animação, fal-o tão naturalmente, que, por si só, aviva o 
trabalho conjuncto. Pelo fundo, na prensa rouquenha dos tipitis, 
no poeiramento do coche das peneiras, nos rasos fornos inclinados, 
andam pessoas a labutar, enquanto lá fora, por uma porta aberta, 
o sol irradia, revigorando o verde novo dos plantios que não se vê 
para onde findam. (Gonzaga-Duque, 1892, p. 2).

A despeito de seus elogios iniciais, da quase aproximação que 
fazia entre Brocos e o “realismo das evidências”, Gonzaga-Duque (1892, 
p. 2) aponta um detalhe de imperfeição no quadro descrito: “a má 
impressão causada pelo lenço que a negra de costas para fora da tela 
traz enturbanteando a cabeça”. Na opinião do crítico, esse detalhe dá 
um tom desarmônico à obra e desarticula o seu todo. Quebra o ritmo 
do quadro e desloca o conjunto e sua totalidade figurativa. 
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Gonzaga-Duque não se aprofunda ao explicar sua indisposição 
com o detalhe, mas é possível inferir que ela ocorra pelo estra-
nhamento verificável nos ornamentos acentuados do turbante, 
apresentado à moda oriental. Há nele uma singularidade que o faz 
destoar dos outros adereços, o que pode ter ocorrido pela possível 
apropriação que Brocos faz do pintor Eugéne Delacroix (1798-1893). 
Comparando Engenho de mandioca (1892) e Mulheres de Argel (1834), 
de Delacroix (Figura 1.6), é possível observar algumas similaridades 
evidentes na estruturação da primeira obra, em sua organização 
circular e na composição geral das figuras em corpos e gestos, em 
especial a torção do corpo da negra que se destaca do conjunto. 
Sem contar o deslocado orientalismo do detalhe identificado por 
Gonzaga-Duque no quadro de Brocos e apontado como uma pro-
ximidade com Delacroix.

Figura 1.6 - Similitudes entre Engenho de mandioca (1892) 
(à esquerda) e Mulheres de Argel (1834) (à direita)

 
Fonte: Museu Nacional de Belas 

Artes, Rio de Janeiro.
Fonte: Museu do Louvre, Paris.
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Brocos estudara em Paris e certamente conhecia a obra de 
Delacroix, inspirando-se nela para criar Engenho de mandioca. Na 
disposição do grupo de mulheres sentadas em círculo, na posição 
cênica da luz, na presença da negra de turbante, na movimentação 
corporal e na escolha dos tons terrosos, as mulheres da mandioca do 
quadro brasileiro encarnam sobrevivências da influência europeia 
na cultura artística de Brocos. Portanto, sua abordagem do assun-
to explorado na obra apresenta traços contraditórios: ao mesmo 
tempo que busca a afirmação dos tipos nacionais como elementos 
valorizados pela crítica de época, o pintor só consegue realizar esse 
intuito por meio da apropriação de esquemas prévios europeus, sem 
a observação empírica tão defendida por Gonzaga-Duque. 

De todo modo, é possível admitir que Brocos atendeu, em parte, 
aos reclames da crítica e das forças político-institucionais que o 
cercavam no período áureo de sua produção: a exibição da conjun-
tura reinante em 1892, quando realiza sua exposição individual. Esse 
período representava também o auge do debate sobre a função da 
Escola Nacional de Belas Artes em sua reestruturação nos primeiros 
anos da República. A necessidade de refundar a arte e a história 
brasileiras ganha espaço nessa cena. Brocos tentará dialogar com 
as discussões do período e, vinculado à ala moderada institucional, 
atender às expectativas de desenvolver uma arte voltada para a ex-
pressão da cultura nacional. Esse processo chega ao ápice quando, 
três anos mais tarde, em 1895, é celebrado com A redenção de Cã, 
obra premiada por ousar tocar em um ponto delicado das discussões 
raciais do período: a defesa da miscigenação. Na concepção da crí-
tica oficial, esse era o posicionamento do artista no quadro citado. 
Todavia, exames mais minuciosos de sua obra e pensamento, bem 
como de suas vinculações político-institucionais, demonstram uma 
posição crítica e irônica em relação ao tema da miscigenação e à 
real possibilidade de uma arte nacional. Embora o autor apresente 
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as ideias de maneira crítica, mostrando desconfiança quanto a essa 
possibilidade, ele parece ser um defensor das artes nacionais, não 
apenas no Brasil, mas igualmente na Espanha, como veremos no 
texto seguinte. Em Retórica dos pintores, no capítulo sobre o tema, 
expressou: “é muito digna de louvor essa aspiração de termos uma 
arte nacional, aspiração, que aliás, todas as nações que se prezam 
deverão ter” (Brocos, 1933, p. 133). Todavia, mesmo na defesa das 
artes nacionais, Brocos irá problematizá-las apresentando suas ideias 
visuais e escritas de maneira muito particular. 

Como pintor, professor e escritor, o artista legou à arte brasileira 
do século XIX uma produção que, por sua singularidade, é consi-
derada como representativa da arte dos oitocentos, sendo essencial 
para o estudo do ensino das artes no Brasil. Afirma-se que ele é um 
dos pioneiros como gravador e pintor de negros no Brasil e um dos 
mais importantes defensores da arte decorativa como arte profis-
sional ao findar do Império. No próximo capítulo, examinaremos 
suas concepções de arte nacional na Galícia. 
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2 Costumbrismo e regionalismo 

Este texto tem por objetivo avaliar o posicionamento artístico 
do pintor e professor compostelano Modesto Brocos sob o ponto 
de vista espanhol, antes de sua vinda definitiva para o Brasil em 
1890 e da execução da tela A redenção de Cã em 1895. Explora, espe-
cialmente, sua obra La defensa de Lugo (1887) e a recepção dela na 
imprensa espanhola. Por meio dessa tela, procura investigar o lugar 
de Modesto Brocos no âmbito da produção artística na Galícia, sua 
vinculação ao tema da pintura de história e sua relação com o mo-
vimento costumbrista. O costumbrismo é a interpretação literária 
ou pictórica da vida cotidiana, dos maneirismos e costumes locais, 
principalmente no cenário hispânico do século XIX. Muitas vezes 
é satírico e moralista. Tem relações com o Romantismo na explo-
ração do pitoresco e do folclórico. O movimento está relacionado 
a uma crise de nacionalidade na Espanha, e, por ser um gênero 
mais literal, faz críticas frequentes ao Romantismo. O problema 
essencial do costumbrismo era responder à decadência da Espanha 
em comparação aos outros países europeus. Era preciso encontrar 
a chave para a modernização do país em suas várias dimensões, 
especialmente na esfera cultural. 
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A conjuntura de reforço à nacionalidade espanhola esteve ainda 
ligada a uma perspectiva regeneracionista que incluía uma revalo-
rização do passado histórico da Espanha. Tal perspectiva, muitas 
vezes vinculada ao termo hispanismo, esteve associada à ação de 
vários intelectuais, posteriormente denominados Geração de 98. 
Nesse grupo estavam Miguel de Unamuno (1864-1936), Angel Ga-
nivet (1865-1898), considerado um precursor, e outros. Em Idearium 
espanhol, obra publicada em 1897, Ganivet destacava o que já era uma 
aspiração na Espanha na luta do país para se recuperar das guerras 
perdidas no século XIX e se modernizar: seu passado grandioso. Nessa 
direção, o autor defendia que uma nação não se mede apenas pelo 
tamanho de sua população, nem pela extensão de seu território, mas 
especialmente “pela grandeza de sua ação na história” (Ganivet, 1905, 
p. 15). Dentro do contexto espanhol descrito, era natural, portanto, 
que as obras de história fossem revalorizadas na Espanha. Foi durante 
esse período que Brocos produziu o quadro A defesa de Lugo, o que 
explica a alta repercussão dessa obra na Espanha, embora ela tenha 
sido criada como resultado de uma bolsa de estudos (pensionato) 
de que desfrutou em Roma. Vejamos como se dá esse processo.

Antes de completar vinte anos, Modesto Brocos deixou a Galícia 
e se transladou para a Argentina, onde trabalhou como ilustrador. 
Posteriormente, em 1872, transferiu-se para o Rio de Janeiro e ali teve 
a oportunidade de se inscrever como aluno de professores importantes 
na história da arte brasileira, como Victor Meirelles (1832-1903) e 
Zeferino da Costa (1840-1915). Todavia, não é nesse momento que 
Brocos se estabelece em definitivo nas terras brasileiras. Depois de 
uma curta passagem no Brasil, viajou para Paris em 1877 e, depois, 
em 1881 e lá teve aulas com Henri Lehmann (1814-1882) e com Er-
nest Herbért (1817-1908), ambos discípulos de Ingres (1780-1867). 

Permaneceu, também, um curto período em Madri e, no ano de 
1879, frequentou o atelier de Federico Madrazo (1815-1894), pintor 
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importante de temas históricos e retratísticos.7 Essa experiência for-
neceu-lhe a base artística dos primeiros anos de formação, durante 
os quais Brocos executou a obra Rebeca dando de beber a Eliézer (1883) 
(Figura 2.1), que lhe rendeu a referida bolsa para estudar quatro anos 
em Roma. A bolsa foi fornecida pela Deputación Provincial de la 
Coruña, um órgão que, mediante pensões e subvenções, auxiliava 
novos artistas. Diante da exigência de se pintar um tema de caráter 
bíblico, Brocos escolheu a história de Rebeca e Eliézer,8 temática 
ideal para discutir as questões eugênicas relacionadas à produção 
do artista, já que envolve o tema da raça e da terra.9

Brocos foi um dos primeiros a se beneficiar da bolsa de estudos. 
Os exames após a obtenção desse benefício duravam vários meses e 

7 “Federico Madrazo y Kuntz (Roma, 1815-Madrid, 1894). Pintor español. 
Director del Museo del Prado de 1860 a 1868 y de 1881 a 1894. [...] Pintor 
precoz que ingresó como académico de mérito en la Real de Bellas Artes 
de San Fernando a los dieciséis años de edad, desarrolló una brillante 
carrera como pintor de historia y, muy especialmente, como retratista, 
alcanzando un gran prestigio en los ambientes artísticos y cortesanos no 
solo de Madrid, sino también de París y Roma”. Disponível em: https://
www.museodelprado.es. Acesso em: 19 abr. 2018.

8 A história está ligada a disputas que envolvem questões de terra e raça. 
Abraão, não permitindo que seu filho Isaac despose qualquer mulher da 
Terra Prometida, onde viviam como imigrantes, pede a seu homem de 
confiança, Eliézer, para buscar-lhe uma mulher com o mesmo sangue da 
família. De acordo com a narrativa desse episódio bíblico, Rebecca foi a 
mulher encontrada e levada para desposar Isaac (Gênesis, capítulo 24).

9 O tema racial estava também na pauta de outros intelectuais espanhóis 
durante o século XIX, na conjuntura de modernização da Espanha, em que 
a busca da nacionalidade e o ideal regeneracionista levavam a um esforço 
de valorização dos identificadores simbólicos, como bandeira e hino, e pro-
moviam a exaltação de figuras históricas e monumentos que tratassem de 
raça, de religião e de história. Na explicação do historiador Isidro Sepúlveda 
(1994), falava-se de raça especialmente após 1890 para defender a ideia da 
supremacia espanhola colocando-se a Espanha como “cabeça do mundo” 
que se modernizava e se reorganizava política e culturalmente.
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incluíam três exercícios: uma cópia de um quadro antigo, de um re-
nomado pintor, um modelo-vivo e um quadro referente a um assunto 
histórico. Esses trabalhos seriam qualificados pela Real Academia 
de San Fernando. Os artistas deveriam ter entre vinte e trinta anos, 
embora esse detalhe não fosse estabelecido de forma rígida no início.10

Figura 2.1- M. Brocos. Rebeca dando de beber a Eliézer (1883)  

Fonte: Deputación Provincial de la Coruña.

Conforme se verifica, a concessão da bolsa obrigou Brocos a 
pintar uma série de quadros logo em seguida: no primeiro ano, ele 
executou o quadro La Justicia, uma cópia do Afresco de Rafael (Figura 
2.2). No segundo, quando teria de pintar com um modelo-vivo, pro-
duziu uma figura de tamanho natural no quadro Nu de hombre (Figura 
2.3). Por último, ao se ocupar com o quadro de história, pintou Las 

10 A esse respeito, ver Pedreira (2011).
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três edades (Figura 2.4), tema que ele mesmo escolheu. Conforme já 
foi dito, é como resultado dessa subvenção recebida em Roma que 
Brocos executa, em 1887, a obra La defensa de Lugo, pela qual recebe 
menção honrosa na Exposição Nacional de Bellas Artes, ocorrida 
no mesmo ano. Segundo Maria Cabrera Massé (2000, v. 1, p. 297), 
a obra foi recomendada pelos jurados como digna de distinção, 
recebendo certificado de honra. Nessa época, Brocos tinha 35 anos.  

Figura 2.2 - M. Brocos. La Justicia (c. 1884), à esquerda: óleo sobre tela, 
207 cm  x 143 cm. Cópia do Afresco de Rafael Sanzio (1520), à direita

 
Fonte: Deputación Provincial de la Coruña.

Maria Cabrera Massé (2000) enfatiza dois aspectos que consi-
dera importantes durante a estadia de Brocos em Roma: primeiro, 
o desenvolvimento do gosto pela pintura histórica que predomina-
va no ensino acadêmico de arte no século XIX e segundo, a carta 
publicada pelo pintor no jornal A Voz de Galicia, em 21 de abril de 
1884, na qual reclama da situação das academias em Roma e das 
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condições enfrentadas pelos artistas que dependiam da pensão. 
Segundo Brocos, os artistas não vendiam e os marchands estavam 
com as obras paradas nas vitrines; nem as aquarelas, que eram mais 
baratas, eles conseguiam vender. A renda era necessária para pagar 
modelos, e o dinheiro da pensão não dava para nada além de custear 
os gastos básicos de um artista. Brocos informa, ainda, do fechamento 
da Academia Gigi e de sua concorrente, a Academia de Canovas, 
e denuncia a suspensão de aulas de aquarela no Círculo Artístico 
Internacional por falta de alunos. Concluindo, diz: “escuso dizer-
-lhes que a situação dos artistas em Roma é extremamente penosa” 
(Massé, 2000, v. 1, p. 297). Já nessa carta Brocos começa a comparar 
a Itália e Paris, realçando a maior disposição desta última em aceitar 
e ajudar novos artistas estrangeiros.11

11 O artista continuará a fazer essa comparação em A questão do ensino de 
Bellas Artes (Brocos, 1915).
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Figura 2.3 - M. Brocos. Nu de hombre (c. 1884): 
óleo sobre tela, 143 cm x 143 cm

Fonte: Deputación Provincial de la Coruña.
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Figura 2. 4- M. Brocos. Las tres edades (1888): 
óleo sobre tela, 68 cm x 48 cm

Fonte: Deputación Provincial de la Coruña.

A prevalência das pinturas histórica e religiosa foi uma regra 
nas academias espanholas e em seu cenário artístico no século XIX, 
mais notadamente até 1850, quando essas categorias passaram a 
ser gradualmente substituídas pela “pintura de gênero”, conhecida 
como costumbrista ou pintura de variedades, ou mesmo pela pintura 
social. A pintura de gênero (de genre ou petit genre) é um modelo 
comprometido com a descrição de cenas rotineiras, de temas da vida 
diária. Nos Países Baixos, nasce como uma resposta nacionalista ao 
processo de dominação espanhola. Um de seus representantes mais 
significativos foi Johannes Vermeer no século XVII.
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No final do século XIX, predominará uma arte mais eclética, o 
que, sem dúvida, irá afetar a arte de Brocos. No Brasil, ocorreu um 
movimento mais específico: a pintura histórica e a retratística oficial 
serão valorizadas pela Academia Imperial de Belas Artes na década 
de 1850, na gestão de Manuel de Araújo Porto Alegre (1854-1857). Do 
mesmo modo, a paisagem, que se manterá como um gênero menor 
na hierarquia estabelecida na Espanha, no Brasil, ao contrário, será 
também bastante valorizada, por ser considerada elemento fundante 
na construção da identidade nacional no Império (Dias, 2009).

O costumbrismo na Espanha tem seu esplendor entre 1850 e 
1860, com obras que respiravam “verdade e vida”, uma arte voltada 
à representação do cotidiano rural ou citadino e que não exigia as 
dimensões de uma pintura de história, arte oficialesca do século. 
Essa mudança no padrão artístico oficial é fruto das transformações 
de uma sociedade europeia que cada vez mais afinava a arte com 
os princípios burgueses, substituindo o gosto artístico do período 
anterior, centrado em temas religiosos e na pintura de história. 
Embora o costumbrismo, agora predominante, fosse uma arte mais 
identificada com a conjuntura burguesa, ele dará margem, também, 
à busca pela valorização do pueblo como sujeito coletivo e criador 
de uma nacionalidade e de uma história particular.12 

Para dar suporte a uma consciência hispânica e hispano-americana 
com discursos voltados às antigas colônias, o recurso seria a revalori-
zação do passado espanhol, ou hispanismo. Assim, foi trazida à tona 
uma história espanhola épica e grandiosa, um subterfúgio diante das 
crises vividas durante o século XIX. Todavia, ao exaltar a glória da 
Espanha e seus grandes feitos, era necessário aprofundar-se em suas 
peculiaridades históricas, elementos a serem expressos na valorização 
do regionalismo. Essa tendência, que será ampliada nos próximos anos 

12 Sobre esse assunto, consultar o excelente catálogo do patrimônio artístico 
da Galícia, principalmente em Castiñeras (2011, p. XCVII).
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com o hispanismo, é potencializada pela necessidade de combater o 
centralismo castelhano, sobretudo entre aqueles que se consideravam 
marginalizados por Madrid, como os povos galegos e catalães. 

Ligado às academias espanholas e, por conseguinte, ao cenário 
exposto, Brocos concorre às Exposições Nacionais de Bellas-Artes 
com os quadros A Justiça e As estações, em 1884, e La defensa de Lugo, 
em 1887. Mais tarde, estando já no Brasil, concorrerá com Albores, 
em 1890, e La mandioca, em 1897. Portanto, ele executou La defensa 
de Lugo (Figura 2.5), objeto deste estudo, sob as indicações da pró-
pria conjuntura.

Figura 2.5 - M. Brocos. La defensa de Lugo (1887): 
óleo sobre tela, 331 cm x 252 cm

Fonte: Centro Galego de Havana.

La defensa de Lugo, em seu caráter de pintura de história, será re-
cebido de maneira diversa pelos críticos que o avaliaram na Exposição 
Nacional de Bellas Artes de Madrid, em 1887. Antes de apresentarmos 
as críticas e a circulação do quadro, examinemos suas características 
gerais. É no Correio Militar de Madrid, na coluna em que se comentam 
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as obras da Exposição Nacional, que encontramos explicações sobre 
a inspiração do quadro. A pintura foi influenciada por uma obra do 
século XVI, o Nobiliário: armas e triunfos de Galicia (Figura 2.6):

O assunto está inspirado nas seguintes linhas do Nobiliário, Armas e 
Triunfos de Galicia, de Gandara: Abderrhaman penetrou em Galicia, 
teve grande batalha no bispado de Mondonedo e nesta entrada, 
consta, por tradição certa, que os mouros cercaram a cidade de 
Lugo e que a defendia um cavalheiro da casa de Rivadeneira que 
se chamou Sancho Diaz de Rivadeneira, senhor da antiga casa 
de Torres. Que estando sem mantimentos, jogou pelos muros 
no campo contrário, quantidade de pães e cordeiros, para dar-
-lhes a entender que sobravam víveres, e que os mouros, com isso 
levantaram e se foram. (El Correo Militar de Madrid, 1887, sem 
paginação, tradução nossa).

Figura 2.6 - Capa do Nobiliário: armas e triunfos de Galícia

Fonte: Nobiliário: armas e triunfos de Galícia.
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Segundo a opinião que circula no jornal citado, o quadro não 
era uma obra de primeira ordem, mas o autor era uma promessa, e 
a obra continha um detalhe importante: um tamanho equilibrado, 
dentro dos limites naturais, sendo modesta, sem a pretensão das 
exageradas proporções a que normalmente estavam submetidos os 
quadros de pintura de história. 

Em julho do mesmo ano da exposição (1887), um dos mais res-
peitados críticos do período, Rafael Balsa de la Vega,13 também fará 
uma apreciação do quadro na Revista Regional da Galícia, sustentando 
o naturalismo e o realismo absoluto da obra:

Em A Defesa de Lugo, Don Modesto Brocos não cumpre a promessa 
que nos havia feito de uma obra de verdadeiro mérito. Sucede 
muitas vezes que o pintor concebe a ideia do quadro, mas não 
logra dar-lhe forma no óleo, e é isto que acontece ao Sr. Brocos. 
Ademais, na parte a que a história se refere, não é exato em sua 
produção pelo pensionato em Roma. As muralhas de Lugo foram 
sempre de granito, pelo menos alguns séculos antes que houvesse 
tido lugar o ato cometido pelo herói que levou adiante um cordeiro 
e um pão como timbre de glória em seus escudos; e, para que se 
convença do que lhe digo, rogo que o distinguido artista que aqui 
estudou se tome ao trabalho de ler o Cisne de Occidente e a história 
da Metropolitana Bracarense, e ali encontrará descrição detalhada 
de Lugo. Por outro lado, e no que se contraria a verdade da lenda, 
tampouco é exato que os defensores da cidade de Sacramento 
jogassem cestos de pães ao inimigo, foi só um bolo e um cordeiro. 
Tanto como a perspectiva me agrada, tanto me desagrada o desenho 
dos dois principais personagens que figuram em primeiro plano. 
A figura que joga o cordeiro é muito defeituosa. Sobretudo o 
escorço da perna que apoia na muralha, parecendo muito curta 
e deslocada: os braços são muito mesquinhos e também um mais 
curto que o outro. Desculpe-me, Sr. Brocos, se aponto esses lunares 
de seu último quadro, mas entendo que, tendo alentos para fazer 
muito mais, deve estudar com grande empenho tudo o quanto 

13 Pintor, crítico e historiador da arte nascido em Padrón. Deixou a pintura 
para se dedicar à crítica de arte e à tradução.
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creia indispensável para a realização da ideia que conceba. Nesse 
quadro o Senhor Brocos se descuidou de um modo lamentável do 
desenho, da verdade histórica, e somente a cor merece a aprovação 
dos inteligentes. (Balsa de la Vega, 1887, p. 27, tradução nossa).

Como um artista ainda jovem e com uma obra promissora, Bro-
cos dá a seus quadros certo academicismo, certa rigidez que Pedreira 
(2011) considera explicável por serem obras de estudo. De qualquer 
maneira, o colorido elogiado por Balsa de la Vega era valorizado pelo 
próprio artista e já era destaque desde a obra Cena bíblica (1883). Brocos 
explica ter aplicado a técnica em La defensa de Lugo com o que sabia 
do Impressionismo para acertar o tom conferido ao cordeiro nessa 
tela. No livro Retórica dos pintores, publicado anos mais tarde (1933), 
Brocos, já como professor da Escola Nacional de Belas Artes, dedicará 
um capítulo à discussão da cor. Para ele, uma boa obra deveria conter 
a beleza da ideia, a forma e a disposição do assunto, e as qualidades 
do desenho e da cor na execução (Brocos, 1933, p. 42). O gosto pelas 
cores, segundo o artista, era algo que se apurava “com a civilização”, 
em especial por meio dos tapeceiros, das modistas e dos fabricantes 
de tecidos. “Nos pintores, esse gosto do colorido chega a ser um 
verdadeiro culto, sobretudo nos coloristas que são raros em todas as 
escolas, pois sucede que uns têm muito desenvolvido o sentimento da 
linha e falta-lhes o da cor” (p. 58). É por meio das cores que o artista 
consegue afinar seu órgão visual: ao percebê-las na natureza, o olho 
aprende a medir direções, intensidades e distâncias. Para Brocos, 
na representação da cor entra o sentimento. Após discorrer sobre 
contrastes e feitos possíveis na cor, demonstra seu interesse pelos 
fenômenos executados pelos artistas impressionistas. Relatando uma 
história que envolveu a observação de Delacroix, explica:

Sobre a mescla melange ótico das cores, conta Ch. Blanc: – Um 
dia que visitamos a biblioteca do palácio de Luxemburgo, ficamos 
impressionados pelo efeito maravilhosamente rico obtido pelo 
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pintor da cúpula central, [. . .] Eugênio Delacroix. [Diante] da 
obscuridade daquela cúpula desprovida de luz, havia necessitado 
o artista de combate-la, creando uma superfície côncava que se 
precisava pintar, uma luz artificial pelo jogo das cores. Entre as 
figuras mitológicas que compõem a decoração e que passeiam por 
uma espécie de jardim, percebe-se uma figura de mulher meio nua, 
sentada à sombra das árvores, e cuja carnação conserva na mesma 
sombra o tom mais delicado e transparente. Como nós admiramos 
a frescura de seu tom rosado, um pintor que havia sido amigo de 
Delacroix e que o havia visto trabalhar naquelas pinturas disse 
sorrindo: os senhores ficariam admirados se soubessem as cores 
que produziram essas carnações tão delicadas. O efeito foi obtido 
com tons que, vistos separadamente, lhes pareceriam tão apagados 
como a lama das ruas [...]. Essas combinações são produzidas pelo 
melange ótico, ou seja, o casamento das cores à distância, que vem 
a ser a base do impressionismo e a única maneira de fazer vibrar 
as cores. (Brocos, 1933, p. 64).

A inspiração em Delacroix será ampliada no pensamento pictó-
rico de Brocos. Na tela Engenho de mandioca (1892), o artista se utiliza 
da mesma estrutura de uma obra do pintor francês (Mulheres de Argel) 
para apresentar seu pensamento a respeito do trabalho desenvolvido 
por negros na fabricação da farinha de mandioca (Capel, 2014). 

O realismo reclamado por Balsa de la Vega é compreensível se 
levarmos em conta o contexto da época, em que a influência do po-
sitivismo e do Naturalismo se fazia sentir tanto nas obras históricas 
quanto na pintura de gênero nascente. Era o interesse pelo mundo 
tangível, o desejo de conhecê-lo e analisá-lo cientificamente. Por mais 
que o quadro de história fosse gradativamente sendo substituído pelo 
quadro de gênero ou costumbrista, a época exigia uma transcrição 
fiel da realidade. Essa fidelidade deveria ser julgada pelo público, 
que buscava nas obras os mínimos detalhes de veracidade. Como 
expressa Fernando Gimenez (apud Solves, 2000, p. 149),

a representação artística dos acontecimentos históricos recentes 
corre continuamente o risco de que o espectador, como testemunha 
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ocular ou um pouco menos, busque nela tanta realidade e tais 
pormenores como se tratasse de examinar um documento autêntico.

Solves (2000, p. 50) destaca que a preocupação com a cor era 
fruto de um protagonismo já influenciado pelos novos tempos, 
em que o desenho enfrentava o perigo de ficar em segundo plano. 
Esse foi um dos aspectos reclamados pelos críticos do período. Os 
jovens artistas, antes de se preocupar com uma formação sólida, já 
começavam a desenvolver de forma ambiciosa um estilo pessoal que 
deixava a cor, muitas vezes, sobreposta ao desenho.

Dentro desse cenário, Brocos será identificado por meio das 
pinturas de gênero que realizou na Espanha e no Brasil. Em sua 
paleta eclética, o artista buscará o realismo em obras atreladas às 
encomendas oficiais e aos cânones acadêmicos a que esteve subme-
tido. Todavia, não estará imune às transformações verificadas no 
mundo da arte ao findar o século XIX. Ele defenderá a cor e, prin-
cipalmente, uma interpretação pessoal do tema, mesmo que seja 
uma cópia. Sem interpretação, escreve Brocos (1933, p. 26), não pode 
haver arte, pois a arte é a manifestação do que o artista vê através do 
seu temperamento. E completa ainda alegando que todas as grandes 
épocas artísticas foram épocas de liberdade, “sem que nenhum dogma 
religioso se impusesse, nenhuma corporação oficial se considerasse 
investida da ditadura artística” de sorte a determinar o gosto que 
deveria tomar a nação (p. 29).

Apesar de sua concepção revolucionária, entretanto, sua arte 
transcorreu no limite entre as demandas oficiais e o academicismo. Isso 
é observado, de um lado, em sua técnica e, de outro, no toque pessoal 
que Brocos conferiu à sua interpretação de diversos assuntos, como o 
ensino de artes, a pintura de tipos nacionais e a eugenia. Mesmo nas 
obras de juventude, os temas trabalhados pelo artista já denotam sua 
busca por uma interpretação pessoal. Há os que viram, por exemplo, em 
La defensa de Lugo uma obra bem-executada com traços personalistas, 
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especialmente no que se refere à reconstrução do tema como arte e à 
escolha de um assunto quase mítico para expressar a defesa de uma 
localidade. O escritor e jornalista galego Aurélio Ribalta, nascido em 
Ferrol em 1864 e falecido em Soto del Real (Madrid) em 1940, dará a 
respeito desse quadro o seguinte veredito: 

A cena está verdadeiramente sentida, e reconstruída com tal arte 
que não se vislumbra nela o trabalho que custou ao autor. Em 
resumo, o quadro é muito bom e já nos dá o direito de confiar 
em Brocos, que em sua Defesa de Lugo, nos ensina que assim como 
se estuda, se trabalha: com fé, perseverança e meditando sobre os 
assuntos. (Ribalta, 1887, p. 86, tradução nossa). 

Em 1888 o quadro ficou exposto no Salão de Paris, depois passou 
à Coruña, estando já nas mãos do irmão do artista, Isidoro Brocos, 
porquanto Modesto havia se mudado para o Brasil. Posteriormente, 
a tela foi adquirida pelo Centro Galego de Havana para decorar o 
palácio social, onde permanece até hoje, sendo considerada um dos 
expoentes da pintura histórica na ilha.
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PARTE II

CRÍTICA À TERRA DO CRUZEIRO



M. Brocos. Cabeça de homem: desenho

Fonte: Acervo da família Brocos.



3 Entre o riso e o desprezo: Modesto 
Brocos como crítico na Terra do 

Cruzeiro

Talvez a manifestação mais explícita das críticas à sociedade 
brasileira feitas pelo artista espanhol Modesto Brocos y Gomes 
(1852-1936) ocorra em seu livro A questão do ensino de Bellas Artes, 
publicado em 1915. O livro é um manifesto contra o modelo de ensino 
adotado na Escola Nacional de Belas Artes e contra o diretor desta 
escola, um antigo amigo de Modesto Brocos, Rodolfo Bernardelli, 
avaliado no livro como homem, profissional e artista. Após uma 
viagem à Europa no final do século XIX, Brocos voltou à “Terra do 
Cruzeiro”, como ele chamava o Brasil, e aqui começou a escrever 
de forma implacável sobre as condições profissionais e artísticas 
que encontrou na referida escola nos inícios da República. No livro 
de 1915, sob a epígrafe Facit indignatio versum (A indignação faz o 
verso),14 Brocos bradou contra a escravidão brasileira, para ele, um 

14 Frase do poeta e retórico romano Juvenal (c. 55- c.127). A ira, dizia ele, 
“serve, às vezes, para inspirar os poetas”.
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resto de barbárie, e fez também inúmeras críticas ao ensino de arte 
daquela instituição, sobretudo a Bernardelli, em suas palavras, um 
homem dissimulado, artista medíocre e sedento de poder (Brocos, 
1915, p. 95-113). Do seu ponto de vista, Bernardelli tinha sido incom-
petente na direção da Escola e não se mostrava convencido de sua 
insuficiência e da orientação errada que dera a ela nos 24 anos em 
que ocupou a direção. 

Brocos tinha motivos para estar descontente com a Escola de Belas 
Artes. Tendo sido nomeado por Bernardelli como diretor interino da 
escola, precisou deixar o cargo para se dirigir à Europa no final do século 
XIX (1896) e, quando voltou ao Brasil, em 1900, sua antiga ocupação já 
não estava garantida. Sua empreitada na Europa não havia sido muito 
bem-sucedida e, de volta ao Brasil, precisou enfrentar mais uma crise: 
à sua espera estavam a esposa e o filho pequeno, que deveria manter 
com seus recursos de artista imigrante desempregado. “Tive que lançar 
mão de todos os meus meios para sobreviver durante onze anos de 
vida incerta, podendo parodiar as palavras de Cezar em Munda: ‘Até 
ali tinha lutado pela glória, depois lutei pela vida!’”, considera Brocos 
ao se reportar a esta situação. Depois de muitos desgastes na relação 
com Bernardelli em suas tentativas de se recolocar como artista, ele 
conseguirá se reinserir na Escola. 

Logo que chegou da Europa, Brocos retomou a participação 
nos salões de arte. No Salão de 1902, realizou pinturas de paisagem 
de Teresópolis15 e pintou o retrato do Sr. Dr. Duran,16 benfeitor da 
Sociedade Espanhola de Beneficência, além de algumas águas-fortes 

15 Sobre a inauguração do evento, há uma nota na Gazeta de Notícias dizendo 
que o Dr. Campos Salles, presidente da República, havia se demorado em 
frente de alguns retratos de Modesto Brocos (Exposição Geral de Belas 
Artes..., 1902, p. 2).

16 Em um ofício de 12 de janeiro de 1907, encaminhado ao Sr. Dr. Manuel 
Castro Gonzalez, fazia-se constar que haveria inauguração, com pompa, 
do retrato de D. Daniel Duran (Ofício ao Sr. Dr. Manuel...,1907, p. 266). 
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que não tiveram muita repercussão, a não ser por seu apuro técnico 
(Salão de 1902: vernissage, 1902, p. 3). 

Do Sr. Modesto Brocos há duas vistas de Teresópolis, tiradas de 
pontos vizinhos do local denominado Barreira, na estrada que 
conduz àquela pitoresca e aprazível cidade. São feitas na hora 
melancólica e nostálgica do crepúsculo, e despertam certa sensação 
de tristeza e de saudade, principalmente de quem tiver trazido 
recordações de dias felizes passados naquele delicioso recanto. 
(Notas de arte, 1902, p. 3).

No Salão de 1904, pintou a tela Cena doméstica, que representa o 
interior de uma modesta habitação rural. Gonzaga-Duque interpreta 
o quadro como obra “fria, desajeitada e banal”, e compara Brocos a 
Almeida Júnior, que, segundo o crítico, havia se tornado, com o tempo, 
“um pintor pastoso, amaneirado e duro”. Gonzaga-Duque, entretanto, 
atribuiu à obra certa importância devido ao fato de o pintor, como 
outros de seu tempo, ter “associado cenas de costumes à tentativa de 
fundamentar uma arte nacional”. Considerou, porém, que o estilo 
poderia ser “atenuado pelo apuro educativo de novos artistas” (Gon-
zaga-Duque, 1904, p. 2).  Ou seja, era mais um quadro de gênero um 
pouco fora de moda, na interpretação do crítico. Frei Frapesto (1904, 
p. 2) também comentou a falta de atualidade do quadro com base no 
fato de ele destacar um tema rural em tempos que “evoluíam a passos 
acelerados”. Para ele, Cena doméstica era um “brado hostil e rancoroso 
de reacionarismo, que apresentava, em processos antiquados de refi-
nação do açúcar, uma mulher acocorada numa cozinha lôbrega que 
mexia e remexia um caldeirão colocado sobre um braseiro”. 

Brocos continuou expondo paisagens e retratos, como se percebe 
nos Salões de 1905 e 1907. De acordo com um artigo publicado em 
9 de setembro de 1905 em O Paiz, ele “concorre com brilho ao [...] 
anual certame artístico” (p. 2). Contudo a opinião de Bueno Ama-
dor (1908) sobre suas telas Retrato de Olavo Bilac e Vista do Bico do 
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Papagaio, expostas no Salão de 1907, divergia bastante desse ponto 
de vista. Para ele, o retrato era de uma “ingrata fatura e colorido 
fantasiado”, e a segunda pintura refletia “uma paisagem seca em que 
se sente falta de ar e luz”. Essas telas, segundo Amador (1908, sem 
paginação), “revelam que o artista não as pintou bem disposto ou 
com muita boa vontade, pois quem conhece M. Brocos sabe que ele 
é capaz de coisa melhor”. 

Em 1909, Brocos apresentou o que expressaria sua nova apos-
ta: um busto e a maquete do frontão da Biblioteca Nacional. Ao 
referir-se às figuras alegóricas presentes nestas produções, o Jornal 
do Commercio de 9 de setembro de 1909 observa que elas formavam 
um conjunto “airoso e delicado” (Notas de arte, 1909, p. 3). Em 1910, 
Brocos expõe um retrato que pintara do Sr. Azeredo Coutinho  
(Notas de arte, 1910, p. 6).

Em síntese, ao voltar aos trópicos em 1900, Brocos se deparou 
com uma nova conjuntura político-artística, e suas velhas estratégias 
precisaram ser repensadas. Lutando contra os obstáculos próprios 
das exposições ou provenientes do complexo lugar estratégico ocu-
pado pela Escola Nacional de Belas Artes nos inícios da República, 
e encontrando dificuldades para recolocar-se nos novos contornos 
institucionais arquitetados pelo diretor Rodolfo Bernardelli, Brocos 
procurou manter a subsistência de sua família com um tipo de arte 
mais vendável. O crítico Gonçalo Alves confere à pintura de Brocos 
um tom assaz negativo nesse novo momento. Nas Notas do “Salon” 
de 1912,17 ele refere-se a Brocos como um “medalhão enferrujado” 
ao fazer um contraponto entre sua produção artística e um retrato 
pintado por Angelina Agostini: “Esse retrato, do modo por que está 
executado, põe numa bagagem de algumas milhas a obra de fancaria 

17 As Notas do “Salon” eram publicadas no jornal A Noite, que circulou no 
Rio de Janeiro entre 18 de junho de 1911 e 27 de dezembro de 1957, quando 
foi extinto.
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dos medalhões enferrujados como Aurélio de Figueiredo e Modesto 
Brocos” (Alves, 1912, p. 1). Brocos tentou retornar à Escola Nacional 
de Belas Artes por ocasião do falecimento do professor de Desenho 
Figurado Daniel Bérard (1846-1910),18 mas Rodolfo Bernardelli, seu 
velho amigo ao tempo da antiga Academia, negou-lhe a solicitação 
dizendo que Belmiro de Almeida já lhe havia feito o mesmo pedido. 
E mais: que a vaga estava “reservada para os moços, pois os velhos ele 
já conhecia”. Brocos respondeu-lhe que “os moços poderiam esperar” 
e relembrou que foi a pedido dele e sob suas promessas que deixara 
seu cargo de professor de Xilografia nas escolas de segundo grau 
em 1891, para assumir a cadeira de modelo-vivo na recém-criada 
Escola Nacional de Belas Artes. E retirou-se magoado (Brocos, 1915, 
p. 104). Segundo Brocos, a despeito do incidente e em função das 
articulações do Dr. Rivadávia,19 político que se tornaria ministro 
da Fazenda, Bernardelli não teve outra opção a não ser propor a 
ele, mais uma vez, como nos anos de 1800, um cargo interino. Esse 
cargo foi confirmado pela Reforma de 1911.

Motivado por esses fatos, Brocos publica em A questão do ensino de 
Bellas Artes a crítica mencionada no início deste capítulo, feita contra 
a Escola de Belas Artes e contra Bernardelli. Essa crítica não foi com-
pletamente escrita com palavras diretas e ásperas. Brocos articulou-a 

18 François-Marie Daniel Bérard nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1846, e 
faleceu em Maceió, AL, em 1910. Foi pintor, professor e desenhista. Obteve 
uma bolsa de estudos da Academia Imperial de Belas Artes para estudar 
na Europa. Indo para a França com esse objetivo, lá frequentou o ateliê 
do pintor Pill e cursou a Escola de Belas Artes de Paris, tendo aulas com 
Henri Lehmann e Gustave Jacques. De volta ao Brasil, integrou um grupo 
de artistas pernambucanos e instalou um ateliê permanente no Liceu de 
Artes e Ofícios de Recife. Em 1894, fixou residência no Ceará.

19 Rivadávia da Cunha Correia (1866-1920). Ministro da Fazenda no governo 
Hermes da Fonseca, tendo exercido o cargo como interino de 9 de maio a 11 
de agosto de 1913, e como efetivo de 11 de agosto de 1913 a 15 de novembro 
de 1914. Prefeito do Rio de Janeiro de 1914 a 1916.
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de maneira engenhosa, marcando seu texto com argumentações fun-
damentadas em estatutos e leis de ensino vigentes desde o Império e 
com relatos cujos tons variavam entre a (auto)biografia e a narrativa 
ficcional. Para falar do pouco talento de Bernardelli, por exemplo, ele 
inventou uma história segundo a qual, na Academia de S. Fernando, 
em Madrid, Francisco Pradilla y Ortiz,20 pintor espanhol e diretor 
do Museu do Prado, precisou defender Bernardelli, correspondente 
brasileiro, contra avaliações pejorativas dos artistas espanhóis. Nas 
considerações desses artistas, Bernardelli aparecia como um escultor 
que “não sabia fazer vibrar a musculatura de suas estátuas equestres”, 
nem pintar Cristo: em sua paleta, o divino personagem parecia um 
“mouro de Tânger” (Brocos, 1915, p. 86). Ao final da história ima-
ginada, Pradilla implorava aos seus interlocutores que aprovassem 
Bernardelli, pois ele poderia ajudá-los a vender quadros espanhóis 
no Rio de Janeiro. Afinal ele ocupava um cargo que lhe permitia o 
controle alfandegário: Bernardelli exercia o poder de decidir sobre 
aquilo que seria considerado como “boa arte”. 

Brocos completou a crítica a Bernardelli postando-se como um 
europeu experiente e convicto de que a causa do subdesenvolvimento 
das artes no Brasil estava ligada, primeiro, à escassez de fortuna – e 
à instabilidade dos poucos que a possuíam – e, segundo, à falta de 
gosto e discernimento da população, pouco formada no assunto. 
Ele defendia o ensino das chamadas “artes de ofício” para instruir 
o povo nas questões de arte e arrematava que a crítica no país era 
feita por repórteres, por jornalistas sem formação no assunto, pes-
soas que, por algum dinheiro, faziam elogios encomiásticos em 
termos empolados (Brocos, 1915, p. 86). Em suas palavras, alguns 
repórteres metidos a críticos tinham tanta consciência do que iam 
escrever que, nas vésperas da abertura da Exposição Geral de Belas 

20 Francisco Pradilla y Ortiz (1848-1921) foi também diretor da Real Aca-
demia de Espanha em Roma.
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Artes, sabendo que iriam privilegiar os quadros dele, faziam-lhe 
a singular pergunta: “Diga-me, depois do seu trabalho, qual o que 
acha melhor?” (Brocos, 1915, p. 56).

Tal forma de apresentar a crítica parece ter sido um traço fre-
quente da pena e do pincel de Brocos. Interpretado, talvez equivo-
cadamente, como um defensor do projeto de embranquecimento no 
Brasil, expressa-se com um sutil humor, cujas nuances variam entre 
o riso e o desprezo. Para captar os indícios dessa característica, utili-
zamos como lente auxiliar as argumentações sobre o poder do riso 
encontradas nas análises do historiador britânico Quentin Skinner 
(2004), além do pensamento de Northop Frye (1957) sobre “o riso 
como ironia”. Também muito útil no estudo desse traço apresentado 
por Brocos é a sua própria obra utópica, Viaje a Marte, acessada para 
as discussões sobre o humor em temas utópicos. 

Segundo Skinner, um dos aspectos do discurso persuasivo que 
o humanismo herdou da cultura retórica da Antiguidade foi a ideia 
de que o riso poderia ser usado como arma em debates legais e po-
líticos. O autor diz que Thomas Hobbes (1588-1679) baseou-se nas 
argumentações do professor de retórica Quintiliano (35 d. C.-100 d. 
C.) para afirmar o seguinte princípio: podemos ser bem-sucedidos 
se fizermos que nossos adversários pareçam ridículos, provocando o 
riso contra eles. Hobbes satirizou os estudos escolásticos e a teolo gia 
católica por meio de piadas e sarcasmos, e isso lhe deu uma cons-
ciência clara de que falar e escrever em tom zombeteiro cria uma 
perspectiva que aproxima o riso do desprezo. Numa conferência 
sobre a filosofia e o riso, realizada na Sorbonne em 2001, o autor 
completa que a emoção expressa pelo riso é sempre uma mistura de 
alegria e escárnio, aspecto que se tornou proeminente no primeiro 
período da filosofia moderna (Skinner, 2004, p. 10-14).

Baseado na tradição aristotélica, Hobbes admite que a alegria 
induzida pela zombaria poderia ser considerada uma expressão de 
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desprezo. Na Retórica, Aristóteles (385 a. C.-322 a. C.) afirma que, 
entre as origens do prazer, estariam “as ações, os ditos e as pessoas 
ridículas” (Skinner, 2004, p. 17). Também na Poética, o filósofo as-
sinala que, na mimese da comédia, haveria o tratamento do que é 
risível, sendo o risível um aspecto do vergonhoso, do feio, do baixo. 
Rimos de outras pessoas, explica-nos, porque elas exibem alguma 
falta ou marca constrangedora que, enquanto não dolorosa, torna-
-as ridículas. Importante observar o limite: marca constrangedora 
com alguma parcimônia na dor, pois há uma medida para o que é 
risível e passível de escárnio. Dessa forma, interpreta Skinner, para 
Aristóteles, são especialmente risíveis os inferiores, sobretudo os 
moralmente inferiores, mesmo que não sejam completamente de-
pravados. A associação do riso com o desprezo em Aristóteles foi 
inferida pelo pensamento médico e pelos retóricos. 

Skinner cita a carta de Hipócrates (460 a. C.-370 a. C.) sobre 
Demócrito (460 a. C.-370 a. C.) que narra uma história importante 
para nos dar pistas sobre o riso em Modesto Brocos: Demócrito, já 
idoso, é visitado por um cidadão que, diante dele, derrama muitas 
lágrimas, chorando como uma mãe quando perde um filho. Diante 
da cena, Demócrito permanece impassível e apenas sorri. Sobre esta 
sua reação aparentemente insensível, ele explica: “estou apenas rindo 
da humanidade, cheia de loucura e vazia de quaisquer boas ações, e 
de um mundo em que os homens se consomem com coisas ridículas” 
(Skinner, 2004). Tal postura é compreendida por Hipócrates como 
um ato de suprema sabedoria. Skinner acentua que, por meio de 
Cícero (106 a. C.-46 a. C.) e de Quintiliano (35 d. C.-100 d. C.), os 
retóricos também associaram o riso ao desprezo, ao que é moral-
mente indigno, à derrisão (riso com escárnio). No livro De oratore, de 
Cícero, ao discursar sobre o risível, o personagem César afirma que 
o riso está restrito a temas “indignos ou deformados”. Quintiliano 
também, em seu Instituto oratoria, explica as motivações para o riso 



68

com esses mesmos adjetivos. Para ele, “o riso tem sua origem em 
coisas que são de algum modo deformadas ou indignas” (Skinner, 
2004, p. 20-21).  Na teoria clássica do riso, segundo Skinner, rimos 
não só para expressar alegria, mas igualmente para “transmitir uma 
sensação de superioridade escarnecedora e desdenhosa” (p. 63). 

Mas o que isso tem a ver com nosso artista “crítico” Modesto 
Brocos? Para responder a essa questão, fiquemos com o riso como 
arma de desdém contra os inferiores, os moralmente indignos, o riso 
como desprezo e indicador de uma “superioridade escarnecedora e 
desdenhosa”. Brocos não era propriamente um humanista, mas teve 
contato com a retórica clássica, conforme se nota em sua Retórica dos 
pintores (1933), cuja proposta era associar os passos da retórica textual 
às fases da pintura: invenção, disposição, elocução, pronunciação e 
fundo. Assim como um homem pode fazer, por meio da escritura, 
a descrição de algo que tenha visto, por que não poderia descrever 
a mesma cena na pintura?

Na obra mencionada, Brocos defende o tratamento das cores 
e dos gestos em um quadro e define esse passo como a etapa da 
elocução retórica. Nos termos do autor, “elocução refere-se à boa 
execução do quadro”. E, na plástica, segundo ele, “a habilidade do 
pincel e o colorido vão de acordo com o assunto” (Brocos, 1933, 
p. 10). O zelo com as cores e os gestos deve prevalecer nos temas em 
que o tom patético é enfatizado. Nesses casos, além de prestigiar os 
gestos veementes, é preciso realizar o quadro em tons agrios, ácidos 
e acres, afirma o artista em Viaje a Marte (Brocos, 1930, p.99). E foi 
exatamente o que ele fez em A redenção de Cã.

Numa retrospectiva realizada sobre a obra de Brocos em 1952, 
o pintor Reis Júnior, seu ex-aluno, assim se expressa sobre essa tela: 
“Redenção de Cam é muito anedotária, explora a frascarice, embora 
traia a atenção do autor preocupada com um tema de alcance social” 
(Reis Júnior, 1952, p. 3). Ou seja, em sua opinião, Brocos tratou o 
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assunto de forma patética, mas foi traído pela própria obra, que 
apresentava uma problemática social.  Embora o artista tenha sido 
taxado como defensor do embranquecimento nessa obra, ela tem, 
na verdade, uma estrutura jocosa desde o início. Noé amaldiçoou 
seu filho Cã porque este o tinha visto bêbado e nu, mas Brocos o 
redime apresentando-o dentro de um cenário condizente com a cena 
da Sagrada Família, em gestos veementes, superlativos, e tons ácidos. 
Na obra, Jesus, o dono do mundo nos ícones religiosos, segura uma 
laranja. O olhar do pai, interpretado por alguns como orgulhoso, 
parece mais um olhar de incredulidade ante o projeto narrativo que 
envolve as três figuras. Ou de superioridade. Soa como um comple-
mento aos gestos e atos contínuos que culminam no agradecimento 
feito pela personagem mais inferior do quadro: a negra africana que 
estende os braços aos céus. Os dedos da criança em gesto trinitário 
se movimentam em linha fluida convergindo para a mesma direção 
do gesto indicativo feito pelos dedos da mãe, epítome da Virgem 
Santa, e para as mãos abertas da negra que agradece. Os três se 
envolvem num movimento contínuo e dinâmico do qual a figura 
europeia (e branca) do quadro não participa. Três gerações sucessivas 
observadas pelo olhar incrédulo do homem à direita, que fecha suas 
mãos sobre os joelhos. 

Brocos não inventou a temática: quando tinha apenas 24 anos, 
ela lhe foi sugerida nas aulas administradas por seu antigo mestre 
Victor Meirelles. Foi ele quem lhe propôs o tema bíblico “Noé 
bêbado” (Brocos, 1915, p. 9), relativo ao mito de Cã, que justificou 
a escravidão nos períodos das conquistas ultramarinas ao fim do 
medievo (Macedo, 2001). O pintor viera de família republicana, e 
isso fez dele um herdeiro de críticas à religião e à manutenção da 
escravidão.21 De acordo com um crítico do Jornal do Commercio, o 

21 Ver, a esse respeito, a biografia de Isidoro Brocos (1841-1914), irmão do 
artista. Disponível em: http://coleccion.abanca.com/es/Coleccion-de-arte/
Artistas/ci.Isidoro-Brocos.formato7. Acesso em: 8 maio 2015.
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tema de A redenção de Cã era um tabu no final dos oitocentos. Após 
a exposição do quadro na Escola Nacional de Belas Artes em 1895, 
esse crítico avalia o seu tema nos seguintes termos: 

o assunto em si é pouco delicado para ser assim publicamente 
tratado: envolve fatos sociais que realmente se dão, mas que não são 
aceitos na ordem geral das coisas. Fere preconceitos ainda arraigados 
em muitos espíritos e, para ser compreendido, demanda explicações 
demasiadamente delicadas para serem franca e claramente expostas. 
(Notas sobre arte, 1895, p. 2). 

Numa entrevista a Paulo Herkenhoff (2007), curador de arte 
e diretor do Museu Nacional de Belas Artes (2003-2006), a neta de 
Brocos, Aricles, disse que ele nunca foi defensor do projeto de em-
branquecimento. Na opinião dela, em A redenção de Cã, Brocos ri dos 
escravos que queriam ser brancos, dos europeus que julgavam o projeto 
possível e dos grupos que defendiam o processo da miscigenação. Ri 
do fato de os negros serem considerados moralmente indignos e infe-
riores, e, portanto, risíveis. Como apresentar o assunto, todavia, sem 
ferir suscetibilidades no período pré-republicano? A saída foram os  
toques sutis de cor apropriada para os temas do riso; foi a estratégia 
de Demócrito, que ri, mas ri de forma sutil e com desprezo, diante 
de um homem que chorava por coisas ridículas. Brocos trata o tema 
com igual sutileza, incorporando personagens e símbolos religiosos 
de maneira aparentemente séria. O riso que a obra provoca é um riso 
contido, que nos deixa em dúvida, sem saber se devemos mesmo rir. 
Esse riso em dúvida, justa medida do riso transportada para a tela 
inspirada na tradição clássica, é que o crítico Northop Frye define 
como “o riso do ciclo do inverno, o riso irônico”: 

A principal distinção entre a ironia e a sátira é que a sátira é a 
ironia militante: suas normas morais são relativamente claras, 
e aceitam [os] critérios [...] com que são medidos o grotesco e o 
absurdo. A invectiva abrupta ou xingamento é sátira em que há 
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relativamente pouca ironia: por outro lado, sempre que um leitor 
não esteja certo de qual seja a atitude do autor ou [a sua própria], 
temos ironia com relativamente pouca sátira. (Frye, 1957, p. 219).

Por fim, para completar sua crítica, Brocos dará formas mais ex-
tremas à ironia no livro em que se lança abertamente à ficção, Viaje a 
Marte, publicado em 1930. Aqui, mais uma vez, o autor lida com o tema 
racial, porém mais diretamente, denunciando estratégias radicais de 
miscigenação e práticas eugênicas. A relação crítica com a religião está 
presente mais uma vez. Temas chocantes são trazidos à tona, como a 
esterilização de pessoas com males incuráveis ou mesmo a separação, 
por município, de crianças nascidas com algum tipo de defeito físico, 
para afogamento em uma piscina. As mulheres mais saudáveis e belas 
são escolhidas para procriar, esterilizando-se as demais.

Embora Modesto Brocos y Gomez tenha enfatizado aqui sua 
intenção de construir uma ficção que pudesse se realizar no futuro, o 
que sobressai em seu texto é o humor, o mesmo que encontramos em A 
redenção de Cã, com seu dissimulado traço anedótico. As anedotas, em 
seu modo satírico, são, aliás, algo comum nos textos utópicos. Ribeiro 
(2009, p. 140) observa que o modo satírico costuma ser identificado 
em obras não pertencentes ao gênero da sátira, mas que a utilizam 
de algum modo. Mesmo nos textos efetivamente satíricos, o gênero 
pode não se manifestar explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, 
com as menipeias, antigas sátiras que encontram sua formalização 
literária em Menipo de Gadara (séc. IV e III a. C.) e que podemos ler 
em Diógenes Laércio (200-250 d. C.). Estas menipeias, em razão do 
hibridismo formal e da presença de certa ambiguidade, deixam o leitor 
em dúvida, sem saber se está diante de uma obra “séria” ou cômica. 

A forma híbrida das utopias seria, então, uma questão comum, 
havendo nelas uma mistura dos gêneros histórico, ficcional, retórico 
ou mesmo filosófico. Nesse misto, há uma parcela de inverossimi-
lhança que faz da utopia, fundamentalmente, um discurso crítico de 
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sua época. Para Ribeiro (2009, p. 40), é justamente esse jogo entre 
verossímil e inverossímil que torna o texto irônico e ambíguo. Na 
ideia da unificação das raças encontrada em Viaje a Marte, algumas 
especificidades tomam forma no jogo da inverossimilhança, acentua-
do desde as utopias renascentistas. O autor quer que seus princípios 
sejam praticados, mas, ao mesmo tempo, dedica um significativo 
espaço para conjecturar acerca desses princípios e de sua atuação nas 
instituições, no caso, a instituição religiosa. Tais preceitos tomam 
força em seu texto como ideias absurdas, justamente para enfatizar 
os estranhamentos próprios do modo anedótico. 

O pintor-escritor possuía afinidades com a anedota, compreen-
dida aqui como uma narrativa que se utiliza do modo satírico. Basta 
averiguar suas xilogravuras publicadas no jornal satírico republicano 
O Mequetrefe (1875). Em Viaje a Marte, a anedota se realiza nos traços 
críticos, delineados pelo modo irônico e pelo inverossímil como 
recurso de estranhamento. Através dos tons anedóticos, Brocos cria 
aqui uma relação com a conjuntura histórica em perspectiva perfor-
mática e contingencial. Examinemos essa questão numa passagem 
da obra em que o narrador faz a defesa de uma ordem religiosa, a 
das Humanitarias.

A Hermandad de las Hermanas Humanitarias é uma espécie de 
estratégia de grande destaque na cultura marciana. Por meio dela, 
tenta-se adequar muitos aspectos da sociedade: da ordenação dos 
impulsos sexuais visando a conservação da espécie às práticas assis-
tencialistas, incluindo trabalhos em asilos, internatos e hospitais. As 
Hermanas Humanitarias são apresentadas formalmente como irmãs 
de caridade, mas, na prática, agem como prostitutas. Suas funções 
sexuais são claras: satisfazer às “necessidades masculinas” zelando pela 
saúde, moralidadee prevenção de doenças e pelas práticas de higiene. 
Eram, inclusive, recrutadas em grupos para atender ao Exército. 



73

No capítulo em que o ilustrado personagem Feijóo explica sobre 
as Hermanas, fica claro que a Hermandad se originou do fechamento 
de conventos nos “tempos bárbaros na Terra”. Antes de se fecharem, 
esses conventos funcionavam como retiros de pessoas “ociosas”, 
que viviam uma “vida egoísta e folgazã” (Brocos, 1930, p. 224). Com 
as reformas, eles se transformaram nas habitações das Hermanas, 
advindas das casas de prostituição, que “na Terra nunca foram devi-
damente valorizadas” (p. 229-230). Na ficção de Brocos, as reformas 
em Marte deram outro status às prostitutas (embora o autor não 
use explicitamente esse nome), conferindo a elas uma posição de 
respeito e a consideração das autoridades. Elas eram escolhidas por 
indicação das comunidades de higiene locais, que designavam as que 
não eram aptas ao matrimônio, as histéricas, as de temperamento 
ardente e as mulheres voluntariosas. Ou seja, mesmo enfatizando a 
valorização social das Hermanas, o autor acaba por deixar à mostra 
os paradoxos da função que desempenhavam. As contradições vêm 
à luz quando ele explica a forma como as mulheres eram recrutadas 
ou quando detalha algumas das tarefas a que estavam submetidas. 
As Hermanas limpavam o convento, e algumas eram enviadas para 
lá como castigo determinado por um juiz.

Viaje a Marte, bem como A redenção de Cã, mostra a visão do 
pintor-escritor espanhol sobre a questão racial no Brasil. O que 
hoje vemos como racismo era o que sobressaía em seu debate sobre 
miscigenação, em suas ideias utópicas de equilíbrio entre as raças. 
Nessas obras, estão presentes a crítica elaborada pela sátira e o modo 
anedótico, numa fusão que cria a mesma ambiguidade característica 
das utopias, ao mesmo tempo que realça essa crítica. O tom irônico, 
crítico e principalmente anedótico visível na obra de Brocos seria, 
nessa perspectiva, uma forma de acentuar seu “estranhamento” em 
relação à Terra do Cruzeiro. Terra de pouca formação artística e 
muitos desafios sociais e políticos. 
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4 Notas sobre A redenção de Cã

Para corroborar a ideia de que Brocos era um crítico e tinha 
especial predileção pela polêmica, voltamos ao quadro A redenção 
de Cã, sublinhando algumas notas sobre a obra. Nesta reflexão, uti-
lizamos parte de um texto publicado pelo poeta republicano Olavo 
Bilac sob o pseudônimo de Fantasio, no jornal Gazeta de Notícias  
(5 set. 1895). Assim se expressa ele sobre a obra, ganhadora da me-
dalha de ouro na Exposição da Escola Nacional de Belas Artes do 
ano de 1895 e adquirida pela Escola logo após a premiação:

Gênesis 9, [vers. 20-27]: E tendo Noé bebido do vinho se embebedou 
e apareceu nu em sua tenda, o que tendo visto Cam, veio rindo dizê-
-lo aos seus irmãos [...]. E Noé, despertando da sua bebedice, como 
soubesse o que tinha feito o filho mais moço, disse: Maldito seja Cam! 
Seus filhos serão escravos dos Escravos de seus irmãos! Foi assim 
que a raça gerada por Cam na terra adusta da África ficou sendo 
preta e feia, maltratada e escrava. No grande quadro do meu amado 
Brocos, aquela admirável preta velha, de mãos erguidas ao céu, é a 
descendente daquele mau filho, que, tendo visto bêbado o pai, teve 
a ousadia de achar engraçada a sua patriarcal bebedeira. Ali está ela 
pagando o crime que não cometeu. Mas Noé, quando condenou com 
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sua maldição toda a raça do filho mau a ter na pele, até a consumação 
dos séculos, a negrura da noite – não podia contar com uma coisa 
que se sucedeu depois. E a coisa foi esta: descendentes brancos de 
Sem, fartos de beijar peles alvas, desandaram a beijar peles pretas. E 
começou assim a raça de Sem a redimir a raça de Cam – Redenção 
que Brocos acabou agora. Em gíria comercial, quando se quer dizer 
que é preciso esclarecer um contrato, diz-se que é preciso pôr o 
preto no branco. Brocos, para esclarecer a raça de Cam, inverteu o 
processo: fez justamente o contrário. Na sua grande tela belíssima, 
já a filha da velha preta está meio lavada da maldição secular: já 
não tem na pele a lúgubre cor da noite, mas a cor indecisa de um 
crepúsculo. E vede agora aquele latagão que ali está, branco como 
o dia: é um Semita puro, que se encarregou de completar a obra de 
redenção, transformando o crepúsculo numa aurora radiante. Vede, 
a aurora-criança como sorri e fulgura, no colo da mulata, – aurora 
filha do dilúculo, neta da noite...Cam está redimido! Está gorada a 
praga de Noé! Felizmente, porque enfim, seria horrivelmente iníquo 
que, por causa da moafa de um patriarca intemperante, toda uma 
raça trouxesse até o dia do Juizo Final o estigma da condenação... 
Noé bebeu? Pois não bebesse! Brocos desmoralizou-o.

Fantasio
(Bilac, 1895). 

Fantasio parece gostar do tema da obra realizada pelo “amado 
Brocos”, que finalmente redime Cã do estigma da condenação de 
uma raça apresentando-nos “a aurora-criança” fulgurante. Para os 
autores galegos Bueno e Jimenez (2000, p. 119), as metáforas dia-
-noite, aurora-crepúsculo, sujeira-limpeza, usadas aqui por Bilac, 
chegariam quase ao delírio com a crítica feita depois por Coelho 
Netto, numa inusitada comparação da obra com a ópera O Holan-
dês errante, conhecida como O navio fantasma, de Richard Wagner.  
O tema dessa ópera passa igualmente pela ideia da redenção quan-
do o personagem que atua com a protagonista Senta sugere a ela: 
“esquece o teu noivo da tua raça, e busca salvar o precito. Senta, 
que liberta e redime, deixa a maloca e recebe no ventre o gérmen 
da Purificação” (Bueno; Jimenez, 2000, p. 119). Coelho Netto diz 
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que, nesta particular versão da obra de Wagner, Senta é a mulher 
redentora, e o personagem está pedindo a ela: esquece o noivo da 
tua raça e salve seu apaixonado para quebrar a maldição.22 Brocos 
estaria pedindo algo análogo: os negros deveriam esquecer os de sua 
raça e se miscigenar para serem redimidos.

Embora o pensamento de Olavo Bilac seja representativo de 
determinada parte da elite intelectual do período, a obra não foi 
completamente bem-recebida pela crítica. Dois dias depois de Fan-
tasio, em 7 de setembro de 1895, a coluna “Notas sobre arte”, do 
Jornal do Commercio, atesta isso ao afirmar:

O Sr. Brocos é incontestavelmente um artista de verdadeiro talento, 
bom desenhista e que tem largueza na sua maneira de pintar. 
Ultimamente tem feito especialidade no estudo feliz de tipos da raça 
negra, como bem o demonstra a quase totalidade dos seus trabalhos 
expostos. Dos seus quadros, o primeiro da lista – “A redenção 

22 Segundo a narrativa, um barco norueguês refugiou-se na costa por causa 
de uma forte tempestade, quando seu proprietário, o mercador Daland, 
avistou um navio fantasma com velas vermelhas e mastro negro. O capitão 
desse navio era um rico holandês condenado a vagar eternamente enquanto 
não encontrasse o amor verdadeiro, conforme ele revelou ao capitão Da-
land. O Holandês contou-lhe que, anos antes, fora amaldiçoado durante 
uma tempestade por haver jurado a Satã que iria contornar o Cabo da 
Boa Esperança, mesmo que fosse até o dia do Juízo Final. Satã, tomando a 
palavra dele de maneira literal, condenou-o a nunca conseguir aportar até 
encontrar uma mulher que o amasse. O capitão Daland tinha uma filha em 
idade adequada para o casamento, Senta, que, após ouvir o destino terrível 
do Holandês, apaixonou-se por ele. Mas outro pretendente, o caçador Erik, 
lembrou a Senta que ela já havia sido prometida a ele. Quando o Holandês 
ouviu isso, compreendeu que estava perdido para sempre e partiu com sua 
tripulação fantasma. Mas o amor de Senta era verdadeiro e, quando ela viu 
o Holandês partindo, jogou-se ao mar e morreu afogada. Dessa maneira, o 
fim da maldição foi cumprido: o Holandês e seu navio foram vistos subindo 
aos céus e, finalmente, ele pôde descansar. “Esquece o noivo de tua raça” 
expressa aqui a intenção da purificação racial mais do que o propósito de 
redimir o Holandês através do amor, segundo Coelho Netto. 
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de Cã”, de grandes proporções, chama logo a atenção de quem 
entra. Muito já se tem falado sobre este trabalho; não nos parece, 
porém, que ele tenha o valor que se quer dar como concepção. No 
desenvolvimento do assunto, é pouco claro; a idéia que o artista teve 
em mente traduzir não transparece à primeira vista, nem se entende 
sem explicação; quem o observar, não compreenderá que o tema é a 
redenção de uma raça. Afigura-se-nos que semelhante intuito não se 
realiza com a transfusão progressiva nela de elementos que lhe são 
estranhos e a gradual extinção dos seus característicos. Demais, o 
assunto em si é pouco delicado para ser assim publicamente tratado; 
envolve fatos sociais que realmente se dão, mas que não são aceitos 
na ordem geral de coisas. Fere preconceitos ainda arraigados em 
muitos espíritos e, para ser compreendido, demanda explicações 
demasiadamente delicadas para serem franca e claramente expostas. 
Na nossa opinião representa apenas um simples episódio que 
ocorre na nossa vida social, mas sem constituir normalidade e 
ao qual se deu um título ruidoso, a nosso ver inadequado. Como 
estudo de seleção natural, os tipos representados não são dos mais 
felizes. Quanto à fatura, as figuras são regularmente desenhadas, 
principalmente a da preta, tronco da família retratada na tela. Na 
escolha do tipo do primeiro cruzamento das raças, o artista não foi 
feliz, pois que essa mulata não é dos mais belos espécimes que aqui 
se encontram. No desenho da criança notam-se certas durezas em 
alguns pontos, como seja nas pernas e no braço direito. É pena que 
o artista não tenha dado ao quadro um fundo menos insignificante 
e mais caracteristicamente local. (Notas sobre arte, 1895, p. 2). 

O autor faz críticas à concepção formal do quadro, mas sua 
fala mais significativa, a que parece dar a tônica geral de seu texto, 
ocorre quando ele desaprova o tema, a seu ver, “delicado para ser 
publicamente tratado”. Ele diz que o assunto “fere preconceitos 
arraigados em muitos espíritos” e demanda explicações constrange-
doras para serem expostas abertamente. O crítico parece falar de si 
mesmo e de uma grande parcela da população que via com reservas 
a miscigenação, como demonstra a literatura da época e os grupos 
que se organizam em poucos anos para criar a Sociedade Eugênica 
de São Paulo, estabelecida em 1918. Em 1931, esse substrato social 
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cria o Comitê Central de Eugenismo, que, no mesmo ano, propõe 
o fim da imigração de não brancos como uma das medidas para 
impedir a miscigenação.

Apesar das críticas, Brocos é o vencedor da Exposição de 1895, 
e o tema de A redenção de Cã estará em xeque no I Congresso In-
ternacional das Raças, realizado em Londres no ano de 1911. Nesse 
evento, João Batista de Lacerda, médico e diretor do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, defende o projeto de miscigenação apresentando 
sua tese “Sur les métis au Brésil”. Ao contrário do que se pensava, 
ele acreditava que o processo não geraria “seres inferiores”:

O cruzamento entre negros e brancos [...] não teria gerado um 
mestiço de qualidade inferior no Brasil. Embora fossem descritos 
como moralmente voluptuosos e pouco afeitos ao trabalho braçal, 
Lacerda entendia que os mestiços do Brasil eram “intensamente 
inteligentes” e teriam “disposição para as letras, para a ciência e para 
a política”. Muitos deles teriam, inclusive, gerado descendentes que 
se tornaram proeminentes políticos, poetas, pintores, escultores, 
músicos, advogados, médicos e engenheiros, com reconhecido 
domínio técnico e habilidades profissionais. (Souza; Santos, 2017, 
p. 380-381).

Logo após o Congresso, “em um volume avulso, publicado em 
francês, Lacerda reproduziu o trabalho apresentado no [evento],” 
no qual utilizava uma cópia de A redenção de Cã como expressão 
visual de sua profecia acerca do branqueamento. O quadro trazia a 
seguinte legenda: “O negro passando a branco, na terceira geração, 
por efeito do cruzamento de raças” (Souza; Santos, 2017, p. 754).23

Pelo exposto, no momento em que Brocos apresenta seu qua-
dro, a miscigenação não era uma proposta unânime, e sua obra será 
apropriada tanto para a crítica ao projeto, quanto para sua defesa. 
O caso de Lacerda comprova que ela serviu ao projeto embran-

23 Para uma análise detalhada acerca do uso do quadro no trabalho de La-
cerda, ver Seyferth (1985).
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quecedor defendido por médicos e intelectuais ligados aos estudos 
raciais no período que antecedeu a Primeira Grande Guerra. Mas 
vamos examinar o que disse o próprio autor da obra sobre o assunto. 

Em A questão do ensino de Bellas Artes, Brocos nos revela que o 
tema “Noé bêbado”, ponto de partida para o quadro, foi sugerido 
por Victor Meirelles aos seus alunos quando era professor de pin-
tura na Academia Imperial de Belas Artes. Brocos elogia a prática 
desse seu professor e lembra os passos ensinados por ele para se 
compor um assunto: fazer um esboceto, desenhar os personagens 
a carvão e a crayon e realizar estudos parciais sobre eles, combinar 
esses desenhos e pintá-los na tela em claro-escuro para, finalmente, 
dar-lhes a cor. Obedecendo esses princípios, Brocos cria desenhos 
preparatórios para o tema e estuda roupagens e panejamentos para 
assuntos religiosos (Brocos, 1915, p. 9-10), como podemos observar 
no material do artista doado ao Museu Nacional de Belas Artes. De 
acordo com Brocos, foi na região do Soberbo, no Rio de Janeiro, 
que ele fez seus estudos para A redenção de Cã. A paisagem do local 
viria a influenciá-lo em seus derradeiros anos, servindo de modelo 
às suas últimas pinturas (p. 108). E é o próprio autor que deprecia 
a premiação da obra, explicando-nos que ela foi resultante de uma 
contenda entre Henrique Bernardelli e Rodolfo Amoedo:

No anno de 95 expuz a Redenção de Cham: foi um sucesso. Bilac 
escreveu uma engenhosa crítica sobre a maldição de Noé, que meu 
quadro desmoralizava. Inspirou Coelho Netto uma composição 
sobre o navio fantasma. Os alunos ofereceram-me uma palheta e os 
jornais desbragaram-se em elogios. Tudo isso foi obra de meus amigos, 
principalmente do Henrique, pelas ganas que tinha ao Amoedo, pois 
este esforçara-se, mandando alguns bons trabalhos naquele ano, e 
convinha ao amigo exagerar o valor do meu quadro. O jury, influído, 
concedeu-me a 1ª medalha. (Brocos, 1915, p. 99, grifo nosso).
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Na mesma obra, Brocos faz duras apreciações sobre o ensino 
de Belas-Artes, afirmando que faltava cultura artística às “classes 
ilustradas brasileiras” e que os críticos cariocas eram incompeten-
tes: faziam “elogios encomiásticos” e julgavam mais pelo grau de 
compadrio e amizade que estabeleciam com os artistas do que por 
conhecimento de fato. Segundo ele, o próprio Henrique Bernardelli 
era padrinho de seu filho, e, como o tivesse em alta estima, dera ao 
rebento o nome dele: Adriano Carlos Henrique Dias Brocos.24

Embora tenha sido premiado por A redenção de Cã, Brocos não 
recebeu a medalha de imediato, pois há um ofício em que ele reclama 
o prêmio. Seus últimos anos como membro do Conselho Superior 
de Bellas Artes e como professor da Academia foram conturbados, 
visto que sua incursão na escultura, conforme ele mesmo diz, gerou 
uma concorrência tácita com Rodolfo Bernardelli, desencadeando 
conflitos entre eles. Na apresentação do livro sobre Belmiro de 
Almeida, escrito em 1984 por José Maria dos Reis Júnior, o crítico 
Quirino Campofiorito afirma que Brocos estava afinado com expe-
rimentações artísticas e que teria perdido a regência do ensino de 
pintura como consequência de suas aulas (Campofiorito, 1984, p. 13).

A redenção de Cã é apreciada por Fernando Bueno e José Gi-
menez, que destacam a obra como uma “versão singular da Sagrada 
Família”, um “presépio tropical”. Nas palavras dos autores, o modelo 
usado por Brocos para pintar a criança foi o filho do jurista Rodrigo 
Octávio, de provada ascendência nórdica, como explica o próprio 
Rodrigo em seu livro Minhas memórias dos outros: 

Da pintura a óleo guarda a pinacoteca da Escola alguns apreciáveis 
quadros entre os quais a formosa tela das três gerações, para a qual 
meu filho, com alguns meses de idade, linda criança, transpirando 
no ouro dos cabelos e no rosado das faces a exuberância do seu 

24 Nascido em 28 de outubro de 1895 de seu matrimônio com a brasileira 
de ascendência portuguesa Henriqueta Dias.



84

sangue escandinavo, serviu de modelo. (Octávio, 1979, cap. XIII, 
sem paginação). 

Dito isso, seria possível perguntar: defendia Brocos o projeto 
de miscigenação? É como partidário desse projeto que o pintor tem 
sido apresentado em artigos e livros didáticos. Na tela em apreço, 
o pai representado na cena sertaneja do século XIX é uma figura 
apartada do conjunto que envolve mãe, filho e avó (Figura 4.1). No 
quadro, o pai europeu idealizado por Brocos pousa as mãos sobre os 
joelhos num gesto de espera associado à expressão facial que oscila 
entre a satisfação e a incredulidade. A pintura foi elaborada com a 
predominância de tons terrosos e amarelados, cores que o pintor 
explicitamente defende para a execução de obras que expressem 
ironia e certo humor (Brocos, 1933). As cores, assim como as linhas 
e os gestos, ajudam a compor os temas:

Segundo a qualidade do assunto, assim deverá ser o modo de 
expressá-lo: a um assunto triste, o modo de representar será com 
sobriedade de linhas e um colorido baixo e gris; a um assunto 
patético, linhas movimentadas, gestos veementes e um colorido 
agrio. (Brocos, 1933, p. 99).

Se em A redenção de Cã Brocos lançou mão de cores que considera 
apropriadas para o humor e a ironia, parece improvável que tenha 
defendido o embranquecimento, embora tenha sido essa a conjuntura 
que, sob o comando de alguns setores do pensamento intelectual e 
político no país, emoldurou historicamente a cena do quadro. Por uma 
série de indícios na representação do negro e da mistura de raças na 
obra tratada, a opção de Brocos aproxima-se mais de uma anedota, um 
humor sutil usado para um tema delicado em 1895, período em que 
a tela foi apresentada nos salões da Escola Nacional de Belas Artes.25

25 Em Viaje a Marte, ficção publicada em 1930, Brocos defende a unificação das 
raças, mas considera em um trecho que a raça negra oferecia dificuldades 
de mestiçar por sua cor.
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Figura 4.1 - M. Brocos. A redenção de Cã (1895): 
óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

À temática descrita, Brocos acrescentou também a tradição 
bíblica para montar sua obra. A cena contém elementos que alu-
dem à história de Jesus, apresentado como um menino que segura 
uma laranja, seu domínio sobre o mundo. A palmeira e o portal de 
madeira, bem como a mãe que se porta e se veste como uma ma-
donna da tradição cristã, são sugestivas manifestações dos palmeiros 
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peregrinos e do eixo vertical da cruz de Cristo. Todo o movimento 
da obra é no sentido horário, composto pelas mãos que abençoam 
e dão graças, e que são completadas pelas folhas da planta, as quais 
vão desembocar em um ambiente escuro com peças de tecido pen-
durado. Uma referência à redenção nos evangelhos, evidenciada pelo 
ambiente do túmulo vazio e pelos restos da mortalha que havia sido 
usada para enrolar o corpo de Cristo. Enquanto Cristo ressurge, Cã 
se redime pelo branqueamento.

Brocos interpretou o tema bíblico evocando a tradição profana 
da “pintura de castas”, que segue os princípios da elaboração do 
retrato e os modelos formais da vida dos santos. Era uma pintura 
profana mesmo quando executada por expoentes da pintura sacra.26 
Mais de um século de intervalo separa a pintura de castas e a pintura 
brasileira executada por Modesto Brocos nos oitocentos. Ao associar 
as imagens pertencentes à primeira com as telas produzidas por 
Brocos, poderíamos nos perguntar acerca dos elos que legitimam tal 
associação. Os mais óbvios estariam na identificação de uma relação 
direta: uma transmissão por influência e inspiração da pintura de 
castas sobre Modesto Brocos, que, sendo espanhol, pode ter entra-
do em contato com ela no Real Gabinete de História Natural de 
Madrid. Ele frequentou o local durante um estágio de formação na 
Academia de San Fernando (1879). Podemos ainda conjecturar, sob 
a perspectiva da longa duração, na influência do imaginário europeu 
sobre a questão racial e as discussões científicas que ela provocou. 
Esse tema interessou muito a Modesto Brocos e esteve presente na 
produção de sua obra visual e escrita. 

26 Um bom parâmetro da pintura sacra é a obra do índio zapoteca Miguel 
Cabrera (1695-1768). Para González Esparza (s. d.), essa modalidade tem 
clara relação com a pintura europeia da época, a exemplo da pintura 
cortesã espanhola, e funcionou como uma reação do novo hispanismo às 
cenas de cotidiano dos biombos, habitantes da Ilha de Bissau (África).



87

Em A redenção de Cã, mesmo com uma alusão clara ao sagrado, 
o artista  realiza uma subversão. Brocos viera de família republicana 
e era pouco afeito às tradições cristãs interpretadas de forma literal. 
Assim se torna plausível inferir que seu quadro seja uma forma de 
sabotar a maldição de Cã e convertê-la em redenção pelo processo 
de mestiçagem. Cã, amaldiçoado, seria redimido na tela por meio 
desse processo? Creio que era esse o projeto que o artista apresen-
tava para debate, de maneira original, com sutil humor, sem adesão 
irrestrita ao processo de mestiçagem. É minha suspeita.
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5 A redenção de Cã e a pintura de 
castas

Ao alimentar o debate sobre A redenção de Cã, é importante 
comparar a tela com outras que podem ter servido de inspiração para 
o seu surgimento. Neste texto faremos isso no esforço de realizar um 
“saber-montagem”, pois as análises que envolvem a interpretação de 
imagens estimulam o acesso às relações múltiplas por meio desse 
saber. Inspirado pelo historiador de arte alemão Aby Warburg, esse 
recurso supera a imobilidade e a contemplação das imagens e as 
(re)elabora através do movimento e da ação. O saber-montagem é 
um saber em extensões expresso por relações associativas articuladas 
em arranjos sempre renovados. Trata-se de um conceito elaborado 
por Georges Didi-Huberman, que o expõe no prefácio do livro Aby 
Warburg e a imagem em movimento, de Philipphe-Alain Michaud (2013).

Esse saber está fundamentado no movimento das imagens, 
que se admite realizado em saltos, repetições e diferenças, e, nesses 
momentos, a memória ganha corpo em contiguidades e dissonân-
cias (Didi-Huberman, 2013). Por esse princípio, imaginamos um 
painel-montagem com associações entre o quadro A redenção de Cã, 
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executado em 1895 por Modesto Brocos y Gomez, e imagens da pin-
tura de castas, gênero que se desenvolveu especialmente no México 
e no Peru no século XVIII. Para todas as imagens, um só motivo: 
apresentar casais em uma alusão clara ao processo de mestiçagem. 
A frequência desse tema na arte encontra explicação no fato de que 
a racialização e as discussões sobre mestiçagem estiveram no centro 
das disputas sobre a colonialidade. Os temas raciais floresceram 
especialmente sob as conjunturas que antecederam o processo de 
independência na América e sob os debates a respeito da identidade 
nacional no Brasil do final do Império e início da República. 

Considerando a existência de mais de um século de intervalo 
entre o grupo da pintura de castas (século XVIII) e o da pintura 
brasileira de Modesto Brocos, realizada nos oitocentos, talvez fique 
difícil compreender a associação entre as imagens exibidas no painel. 
A justificativa mais óbvia estaria na influência e inspiração que a 
pintura de castas exerceu sobre Modesto Brocos. Sendo espanhol, 
ele provavelmente teve contato com as pinturas de castas expostas 
no Real Gabinete de História Natural de Madrid,27 onde estas se 

27 O Real Gabinete de História Natural constituiu a origem de vários museus 
nacionais espanhóis da atualidade: o Museu Nacional de Ciências Natu-
rais, o Museu Arqueológico Nacional e o Museu da América. Em outros 
museus também existem peças procedentes desta instituição, como no 
Museu Nacional de Artes Decorativas, no Museu do Prado e no Museu 
Nacional de Antropologia, para onde foi a série de pintura de castas do 
Vice-Reinado do Peru. O Real Gabinete de História Natural foi criado pelo 
Rei Carlos III em 1771. Para fundá-lo, Carlos III aceitou uma doação feita 
por Pedro Franco D’Avila, comerciante espanhol natural do Vice-Reinado 
do Peru, atual Equador. Todas as coleções que Franco D’Avila reunira em 
Paris durante catorze anos entraram para o Gabinete através dessa doação. 
O desaparecimento dessa instituição ocorreu em 1815, com a criação do 
Real Museu de Ciências Naturais de Madrid, que depois recebeu o nome 
de Museu Nacional de Ciências Naturais. Em 1868, parte do acervo da 
instituição foi transferida para o Museu Arqueológico Nacional e, em 
1941, peças da coleção doada passaram ao Museu da América.
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encontravam no século XIX. Afinal, em 1879, o pintor esteve na 
instituição para um estágio de formação pela Academia de San 
Fernando, Madrid. Além dessa influência direta, podemos ainda 
conjecturar, sob a perspectiva da longa duração, que A redenção de 
Cã contou também com o impacto causado pelo imaginário euro-
peu sobre a questão racial, com todas as discussões científicas a ela 
associadas. Esse tema interessou muito a Modesto Brocos e esteve 
presente na produção de sua obra visual e escrita. 

De início, consideramos que a associação da pintura de castas 
ao quadro A redenção de Cã nos apresenta sintomas de gestualidades 
que podem relacionar-se com a memória direta ou mesmo com sal-
tos e rasgos capazes de condicionar aberturas nem sempre lineares. 
No entanto essas gestualidades podem também estar ligadas aos 
movimentos descontínuos. Os arranjos não são sempre lógicos, 
assim como não são sempre previsíveis. Conscientes de que são 
muitas as possibilidades de análise, centraremos a atenção sobre 
duas gestualidades presentes em A redenção de Cã e no grupo de 
pintura de castas: primeiro, a gestualidade da figura paterna, que, sob 
a perspectiva europeia, apresenta-nos, nos dois casos, o processo de 
mestiçagem, diante do qual se posiciona de forma ambígua, oscilando 
entre a satisfação e o desprezo; segundo, a gestualidade que nos induz 
aos diálogos do tema com o sagrado e o profano, levando-nos a diferen-
ciar a pintura de castas das opções de representação adotadas por 
Modesto Brocos. Antes, porém, façamos uma apresentação geral da 
pintura de castas e da maneira como ela se apresenta na América.

Esse gênero de pintura ocorreu no século XVIII, especialmen-
te no Vice-Reinado da Nova Espanha, região que corresponde ao 
México, e no Vice-Reinado do Peru. O termo casta vem de castus, 
“puro”, e adquiriu no Novo Mundo um sentido diferente do que 
tinha na Península Ibérica: casta, naquela região, envolvia as pessoas 
de linhagem nobre, e castizo referia-se a alguém de boa linhagem e 
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descendência (Catelli, 2012). Estima-se, segundo o sociólogo peruano 
Gonzalo Portocarrero (2011), que existam em torno de cem séries de 
pinturas de casta, embora muitas delas estejam incompletas. As mais 
conhecidas são as que se encontram no Museu Nacional de Antro-
pologia e no Museu da América, ambos localizados em Madrid. As 
imagens que apresentamos no painel referido encontram-se nesses 
museus e originam-se, todas elas, do acervo que pertenceu ao Real 
Gabinete de História Natural, criado em 1771 e fechado em 1815, 
quando as obras ali expostas foram transferidas para outros museus. 
Essa transferência ocorreu antes da estada de Modesto Brocos em 
Madrid, o que significa que as obras estavam disponíveis ao público 
no período em que ele esteve em formação na Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, quando frequentou o ateliê de seu 
diretor, o pintor Federico Madrazo (1815-1894).

Para Magali M. Carrera (apud Catelli, 2012), a pintura de castas 
sublinha as diferenças no ordenamento social colonial por meio de 
um discurso racial que se expressa visual e verbalmente. Esse discurso 
torna visível a hierarquia dos corpos nos distintos espaços da colônia: 
espaços sociais, culturais e políticos. A literatura histórica identifica 
quatro razões para o surgimento desse gênero de pintura: a) concre-
tizar o interesse científico da Ilustração em conhecer e classificar os 
tipos étnicos americanos e suas associações; b) alimentar o desejo 
dos europeus pelo adorno de suas casas e satisfazer sua atração pelo 
exótico; c) hierarquizar modelos étnicos, construindo estereótipos; 
d) consolidar o chamado “orgulho criollo”,28 peculiar aos espanhóis 

28 Os criollos eram brancos excluídos dos altos cargos dirigentes, embora cons-
tituíssem as classes dos grandes proprietários de terras, dos arrendatários 
de minas, dos comerciantes internos e dos pecuaristas. Na administração, 
na Justiça, na Igreja e nas forças militares, só desempenhavam funções 
subalternas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando


93

nascidos na América que reivindicavam direitos perdidos com as 
Reformas Bourbônicas29 e objetivavam firmar novas identidades. 

Após realizar, no ano de 2012, um panorama dos estudos sobre 
a pintura de castas, a argentina Laura Catelli pondera que não se 
sublinhou a questão do criollismo em profundidade. Depois do 
intenso processo de mestiçagem, que “funcionou, em boa medida, 
como uma estratégia da conquista”, o criollismo foi idealizado com 
o objetivo de conformar uma comunidade de “puro sangue espa-
nhol”. Portanto, para essa autora, o imaginário criollo no período 
pré-independência é um dos principais elementos que precisam ser 
considerados na análise da visualidade tardia da colônia espanhola 
e da racialização do corpo colonial (Catelli, 2012, sem paginação). E 
mais: é preciso ressaltar a relevância desse imaginário como elemento 
de peso para a pintura de castas.

En los últimos veinte años han aparecido varios estudios sobre la 
pintura de castas, anteriormente poco estudiada. La primera en 
hacer una catalogación exhaustiva fue García Sáiz, en Las castas 
americanas: un género pictórico americano (1989). García Sáiz 
sostiene que las pinturas se producían para ser exportadas a una 
audiencia española, a pesar de que admite que algunas de ellas 
nunca salieron de México (Katzew, 2004: 47-49). Estrada de Gerlero 
(1994) intentó, por otro lado, vincular las pinturas de casta con 
las Relaciones geográficas producidas por el Consejo de Indias a 

29 Reformas Bourbônicas (1764-1782): reformas administrativas e econô-
micas do sistema colonial espanhol visando “modernizá-lo”, revigorar a 
monarquia e aumentar o controle da metrópole sobre seus territórios no 
Novo Mundo. Foram empreendidas com a intenção de recuperar o poder 
do Estado espanhol por meio de uma exploração mais racional e eficiente 
de suas colônias. Para isso, buscavam reconquistar o espaço perdido para 
os criollos na América. As Reformas Bourbônicas ocorreram no reinado 
de Carlos III (1759-1788), um “déspota esclarecido”, e foram precipitadas 
pela necessidade de fortalecer o império hispano-americano contra a 
Grã-Bretanha, depois de revelada a crescente debilidade espanhola na 
Guerra dos Sete Anos (1756-1763).
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partir del siglo dieciséis. Las Relaciones geográficas [un proyecto 
científico que buscó reconocer la realidad del Nuevo Mundo] 
compilaban todo tipo de información sobre la colonia mediante 
el uso de cuestionarios específicos cuyas respuestas escritas se 
suplementaban a veces con dibujos y pinturas. Así, Estrada de 
Gerlero les atribuyó una función principalmente descriptiva e 
informativa. Carrera (1998) ha trabajado en torno a la visualidad 
colonial tardía y la representación y racialización del cuerpo 
colonial, pero desafortunadamente no ha desarrollado el problema 
del criollismo en profundidad. (Catelli, 2012, sem paginação). 

A pintura de castas foi elaborada tendo como princípio a con-
cepção europeia da representação da vida dos santos e possuía uma 
estética conforme, que em nada diferia da estética valorizada pelas 
elites europeias. Nesse tipo de quadro, era necessário “conseguir a 
façanha de fazer visível, em uma só imagem, o espírito que havia 
animado uma vida” (Portocarrero, 2011, sem paginação, tradução 
nossa). Para alguns autores, é o gênero associado às figuras que apre-
sentam indumentárias, atividades de trabalho ou mesmo traços de 
caráter moral, elementos comuns ao posterior costumbrismo30 do 
século XIX (Portocarrero, 2011). Uma das diferenciações que podemos 
identificar entre a pintura de castas e o quadro de Modesto Brocos 
é a evidente transição de gênero presente nesse quadro. A redenção 
de Cã é uma obra mais afeita às tendências dos “quadros de gênero”, 

30 “La pintura costumbrista se puede en marcar dentro del romanticismo y se 
ha considerado una reacción al academicismo imperante, a esa especie de 
normativa que emanaba de academias como la de San Fernando, decisivas 
en la articulación de los nuevos profesionales liberales, pero demasiado 
exigentes al final encuanto a estilos y temáticas. El costumbrismo rompería 
con lo ‘establecido’ para abrirse a una pintura de campo, del estudio y 
los modelos reglados se pasaría al paisaje y las temáticas corrientes de la 
realidad que circunda al pintor” (www.regmurcia.com/servlet/). O cos-
tumbrismo vicejou também na literatura, caracterizando-se por escritos 
que tentavam retratar os costumes populares numa “visão filosófica, festiva 
ou satírica” (https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/costumbrismo).
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em que sobressaem cenas rotineiras da vida diária. Muitos pintores 
no final do século XIX, incluindo Modesto Brocos, lançaram-se à 
pintura de gênero.

Feitas tais considerações, podemos abrir a primeira montagem, 
a que apresenta o quadro A redenção de Cã associado à gestualidade 
das figuras paternas, evidente na postura do pai, que expressa, ao 
mesmo tempo, satisfação e desprezo. Essa gestualidade oscilante é 
própria dos quadros de costumes (Figura 5.1).

Figura 5.1 - De Mestiza y Español: Castizo (1775-1800): anônimo

Fonte: Museo de América, Madrid.

Gonzalo Portocarrero ensaia a seguinte interpretação do qua-
dro: o Castizo, figura de boa linhagem, é um bebê a quem a mãe está 
amamentando. O pai, espanhol, em que pese ser a figura de “melhor 



96

qualidade”31 no quadro, mostra-se comprometido com a cena ao es-
tender uma flor à sua esposa, uma maneira de expressar sua devoção 
a ela. As flores parecem ser uma representação comum à pintura de 
castas. Elas simbolizam o interesse renovado que os reis ilustrados 
têm pela Botânica e, no quadro, denotam a satisfação do pai.

A mãe também parece satisfeita por haver cumprido sua missão 
de melhorar a raça. Todas as figuras usam vestimentas espanholas, 
exprimindo a uniformidade cultural. Dessa uniformidade vem a 
força do vínculo que detém o pai espanhol numa tranquila espera 
pela atenção da mãe. De forma significativa, a cortina que separa a 
sala e o outro ambiente está aberta para mostrar que a família não 
tem nada a ocultar, pois se encontra numa situação legítima. O 
homem galante, a mãe devota e o bebê bem-cuidado – tudo parece 
como deve ser. Não obstante, há um detalhe que trai a harmonia 
do conjunto: o gravado que se cola à parede, atrás do primeiro pla-
no da cena. O quadro não está bem-colocado. A esquina superior 
direita está caída, pois um dos quatro suportes da imagem se acha 
descolado, e o defeito impede que se veja toda a figura. Há, portanto, 
uma nota de desleixo e desarrumação em uma situação que parece 
perfeitamente ordenada. Assim, embora a gestualidade paterna seja 
de amabilidade e satisfação, pode-se pensar que existe uma falha 
nas circunstâncias que envolvem a família. E é de se supor que essa 
falha esteja na mestiçagem da mãe: um dos avós maternos do Castizo 
é indígena. Os pergaminhos do quadro não se coadunam, enfim, 
com a ideia de uma “limpeza de sangue”. O gesto de satisfação do 
pai talvez encarne o orgulho criollo, que contribui para a apologia 
da mestiçagem. Afinal, embora esta se apresente como ambígua, 
carrega consigo uma satisfação e uma promessa (Portocarrero, 2011). 

31 Como explica Barreiro (2009, tradução nossa), “a par do conceito de castas 
surge o de ‘qualidade’, que, para Robert McCaa, era uma impressão global 
que refletia a reputação de um indivíduo em geral. Sua cor, ocupação e 
riqueza podiam incidir sobre sua qualidade, na mesma medida que sua 
limpeza de sangue, honra, integridade, inclusive, seu lugar de procedência”.
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O gesto paterno de orgulho e satisfação não será comum a todas 
as séries de castas, mas, de certa maneira, está presente na opção 
adotada pelo pintor espanhol Modesto Brocos em A redenção de Cã, 
uma cena de costumes à moda brasileira. A cena é de comemoração 
pelo branqueamento da família, uma forma de redimir Cã, a figura 
bíblica amaldiçoada no Gênesis, da qual teriam se originado os negros 
africanos segundo a apropriação cristã do medievo europeu. O pai 
europeu retratado por Brocos nessa cena é uma figura apartada da 
tríade mãe, filho e avó, e, de mãos pousadas sobre os joelhos, denota 
um gesto de espera associado a uma expressão facial que oscila entre 
a satisfação e a incredulidade (Figura 5.2).

Na interpretação que fizeram dessa obra, ela soava como defesa 
do projeto de embranquecimento e, por isso, foi mostrada no I Con-
gresso Internacional das Raças, ocorrido em Londres no ano de 1911. 
Mas, embora tenha sido premiado pela obra em razão desse suposto 
propósito, Brocos não parece defender abertamente o embranque-
cimento através dela. Por uma série de indícios na representação do 
negro e da mistura de raças na obra em foco, a opção do autor tende 
mais para a anedota diante de um tema ainda controverso em 1895, 
quando a tela foi apresentada nos salões da Escola Nacional de Belas 
Artes. A miscigenação não tinha aprovação unânime entre as elites 
intelectuais e políticas no Brasil do final do Império. No Brasil do 
final do século XIX, a classificação racial era mais dissimulada. Nesse 
cenário, Modesto Brocos se lança ao tema com um agenciamento 
europeu, influenciado pelas discussões científicas de seu tempo e 
estimulado, esteticamente, pelas aulas que obteve em torno de 1875, 
quando foi aluno do pintor de história Victor Meirelles (1832-1903).
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Figura 5.2 - M. Brocos. A redenção de Cã (1895): 
óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Um pai apartado da cena familiar aparece também na pintura de 
castas intitulada De Español e India: Mestizo, a imagem de uma família 
composta de um espanhol, uma senhora indígena e uma criança 
mestiça (Figura 5.3). O pai e o filho estão vestidos à moda espanhola, 
e a mãe usa trajes indígenas para marcar sua posição étnica e social. 
O pai é branco, a mãe tem cor mais escura e a criança tem uma cor 
intermediária. Portocarrero observa que, na distribuição espacial 
das figuras, há um hiato entre pai e filho. Enquanto a mãe, recolhida 
em si mesma, segura pela mão o filho, choroso, o pai caminha para 
a frente com gestos teatrais, distanciando-se dele. Nas imagens do 
lado direito, em que aparece o homem branco espanhol, há uma 
tendência a colocar a cor branca em posição destacada e especial, 
com sugestivas idealizações da natureza e origem do personagem.
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Figura 5.3 - De Español e India: Mestizo: anônimo

 
Fonte: Museo de América, Madrid.

A gestualidade paterna nas pinturas de castas busca sempre 
apontar e aprovar as qualidades da família ou mesmo, de forma 
ambígua, demonstrar alguma emoção que não deixe de destacar o 
pai, em última instância, como um ser em que é possível a pureza 
de origem. E, em razão dessa posição destacada, sua gestualidade 
exprime sempre algum desprezo pelos outros membros da família.

Essa ambivalência serve à manutenção do projeto de miscige-
nação e, ao mesmo tempo, revela suas contradições. No caso ameri-
cano, enfatiza Catelli (2012), temos espanhóis peninsulares, criollos, 
índios, mestiços, escravos negros e escravos mulatos, mas o ponto 
dessa questão não é a diversidade racial, e sim a multiplicidade de 
posições geradas por essa classificação racial colonial. A autora sa-
lienta que há diversas negociações e atribuições destinadas não só a 
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fixar, mas também a construir uma ordem relacional e hierárquica 
em vários níveis. Não se pode, portanto, pensar que a causa da mes-
tiçagem estava em estruturas binárias que dividiam colonizador e 
colonizado. 

Para Portocarrero (2011), diferentemente do que acontece em 
De Español e India, a tela Mestizo, Mestiza, Mestiza (Figura 5.4), de 
Cristóbal Lozano (1705-1776), denota amor e proximidade entre os 
membros da família. Na visão do autor, a explicação para isso está 
no fato de o quadro apresentar uma relação entre mestiços. No en-
tanto essa pulsão observada se esfria com a postura distante da mãe 
e a expressão da filha, que se situa entre o lamento e o reclamo. De 
acordo com Portocarrero, as duas se lamentam por não conseguir 
o branqueamento. Mãe e filha expressam essa insatisfação. 

Figura 5.4 - Cristóbal Lozano. Mestizo, Mestiza, Mestiza

Fonte: Museo Nacional de Antropologia, Madrid.
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Outro aspecto se pode notar em De Español y Mestiza: Castiza 
(1763), de Miguel Cabrera. Aqui a mãe e sua filha ao colo são apre-
sentadas com uma postura própria das madonnas cristãs (Figura 
5.5). Esse aspecto, o da inspiração religiosa, é bastante tímido na 
pintura de castas: na maioria das vezes, esse gênero tem como obje-
tivo realizar uma apologia da mestiçagem e do potencial local, e, 
sendo assim, os quadros são evocativos de fertilidade profana ou de 
uma associação da família com atividades de comércio e trabalho. 
Na pintura de Miguel Cabrera, por exemplo, a família abastada, 
formada por espanhol, mestiça e castiza, apresenta-se em frente a 
uma venda de calçados.

Figura 5.5 - Miguel Cabrera. De Español y Mestiza: 
Castiza (1763): óleo sobre tela, 132 cm x 101 cm

Fonte: Museo de América, Madrid
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A presença do profano na pintura de castas chama a atenção 
quando se leva em conta que ela seguia os princípios da representação 
do retrato e a inspiração dos modelos formais da vida de santos. Em 
A redenção de Cã, por exemplo, Brocos se utilizou da tradição bíblica 
e de elementos que se reportam à história de Jesus. No quadro, a 
criança segura uma laranja que, simbolicamente, indica seu domínio 
sobre o mundo, e, como um reflexo da tradição da pintura de castas 
em suas origens, a imagem da mãe é inspirada nas madonnas cristãs. 
A palmeira e o portal de madeira são sugestivas manifestações dos 
palmeiros peregrinos e do eixo vertical da cruz de Cristo. A ressur-
reição de Jesus é evocada por meio de referências à sua mortalha 
e ao seu túmulo vazio. Essas referências criam um paralelo entre a 
ressurreição de Cristo e a redenção de Cã através do branqueamento. 
Todavia, representações bíblicas à parte, a aura profana também 
disputa seu lugar nessa obra por meio da ironia do autor no trato 
com o delicado tema da mestiçagem. Aliás, o profano marcava até 
mesmo as pinturas de castas que foram executadas por expoentes da 
pintura sacra, como as do índio zapoteca Miguel Cabrera (1695-1768). 
Para González Esparza (s. d.), a pintura de castas tem clara relação 
com a pintura europeia da época, a exemplo da cortesã espanhola, 
e funcionou como uma reação novo-hispana associada às cenas de 
cotidiano dos povos biombos.

As considerações feitas neste capítulo mostram que associar as 
imagens de A redenção de Cã a imagens análogas ou diversas em um 
esforço de saber-montagem pode nos ajudar a interpretar o conjunto 
formado por elas identificando sintomas, aberturas conscientes da 
dinâmica do saber que alterna movimentos. Seja para apresentar a 
obra em um local de exibição ao público, seja para especular sobre 
o espectador implícito, é necessário associar imagens instigando 
interpretações que possam nos levar a um saber que pensa. Só assim 
é possível acessar o arquivo das memórias de uma imagem e, como 
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diz Etienne Samain (2012), “apreciar os movimentos que ressoam 
como música quando as notas se tocam e produzem efeitos”.
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PARTE III 

BROCOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA 
NACIONAL DE BELAS ARTES



M. Brocos. Estudo para A redenção de Cã: desenho

Fonte: Acervo da família Brocos.



6 Retórica dos pintores, obra em 
diálogo

Neste conjunto de textos, recuperamos reflexões sobre Modes-
to Brocos como professor na Escola Nacional de Belas Artes. Para 
isso, consultamos seus dois livros que tratam dessa sua trajetória: 
Retórica dos pintores (1933) e A questão do ensino de Bellas Artes (1915). 
No trabalho com o primeiro livro, nosso esforço é para trazer uma 
notícia sobre a retórica aplicada à pintura e, especialmente, para 
demonstrar o modo como se efetiva na obra A redenção de Cã o 
método defendido pelo autor. Desse livro, utilizamos também refe-
renciais teóricos e conceituais que ajudam a refletir sobre a história 
cultural por meio da pintura e sobre o artista Modesto Brocos. Com 
o segundo livro, realizamos, essencialmente, dois exercícios: o de 
situá-lo na trajetória pessoal e profissional do artista e, ainda, o de 
estabelecer diálogos entre as premissas defendidas nessa obra e a 
legislação educacional do período. 

Nesse exercício investigativo e exploratório, delimitamos o 
campo do que seria a história cultural da arte utilizando como meio 
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de análise não só a produção textual citada, mas também a produção 
pictórica de Modesto Brocos y Gomez (1852-1936), artista espanhol 
radicado no Brasil. O pintor é, aqui, um meio para se pensar o 
fenômeno pictórico como documento cultural compartilhado, em 
diálogo, entre aquele que produz e aqueles que o traduzem. Produzir 
e compreender significados seria, nesse caso, um exercício realizado 
em conjunto por um pintor e um leitor que, em relacionamento 
nuançado, falam-nos sobre estratégias estéticas e intencionalidades 
de determinada cultura. 

Com esse entendimento, fazemos uma exposição do tema par-
tindo da seguinte pergunta: qual seria a perspectiva de análise da 
história da arte através da história cultural? De início, o que se pode 
afirmar é que a arte não será pensada neste ensaio sob a concepção 
externalista da sociologia da imagem, ou de uma história social da 
imagem, nem mesmo discutida como objeto independente, em um 
formalismo indiferente às influências que compõem sua materialida-
de. Ela será considerada aqui ontologicamente, como um fenômeno 
em que a forma é indissociável de suas imbricações culturais.  

A forma será tratada como um objeto fenomenológico, impos-
sível de ser lido sem a consciência dos seus ocultamentos, daquilo 
que ele expressa no âmbito do invisível, mas que a materialidade 
configura, congrega, expõe e comunica em diálogo. A fenomenologia 
coloca em pauta algumas perguntas importantes ao historiador da 
cultura: além de questionar o que as aparências desvelam, ela pergunta 
se é possível uma correspondência entre o que conhecemos e o que 
os outros conhecem. Essas perguntas denotam interesse pelo modo 
como o conhecimento do mundo se dá, ou seja, pelo desvelamento 
do processo de construção da materialidade representativa. A reve-
lação desse processo parece-nos fundamental à história cultural. Daí 
a afinidade dos estudos em busca dessas respostas com as concepções 
que tratam de relações dialogais. 
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A pintura, como narrativa de uma ideia, promove uma rede 
de diálogos: entre o artista e seu tempo, entre o artista e sua obra, 
entre a obra e o leitor, entre as diversas obras de um mesmo tempo 
ou de tempos diversos. Pelo fato de Modesto Brocos ser um artista 
híbrido, sua obra possui características de uma identidade intervalar, 
demonstrada no diálogo entre os períodos de seu desenvolvimento. 
Como tal, manifesta-se de maneira performática e com visualidade 
dinâmica. A oscilação nas particularidades de sua obra corrobora 
a opinião de Homi Bhabha (1998), segundo a qual as diferenças 
latentes ou expressas nos encontros culturais colocam em questão 
as identidades, que se tocam contingencialmente, expondo a fragi-
lidade de uma definição absoluta. Tais identidades se revelam num 
entreato contingencial, performático.

Mas, afinal, em que se configura a performance visual da obra 
de Modesto Brocos? Nossa hipótese é que ela se expressa em um 
entrelugar: materializa-se no Brasil, mas se conforma ao princípio 
da matriz cultural europeia. Deste dinâmico encontro, resulta uma 
performance poético-visual que se localiza entre a utopia militante 
educativa e a desconfiança, entre o oportunismo conjuntural iden-
titário e a afirmação da hierarquia entre as culturas. Se Modesto 
Brocos é apresentado como ilustrador da aspiração ao branqueamento 
por via da miscigenação no Brasil, a ironia presente em seu modo 
de representação fala-nos não somente da influência das ideias eu-
gênicas em seu pensamento, mas também de sua tradição europeia.   

Modesto Brocos não pode ser pensado fora de seus diálogos. É 
um artista transcultural, por natureza. Em sua trajetória biográfica 
e artística, transitou entre continentes e estilos para conformar, 
materialmente, ideias, pensamentos e narrativas. Além de extensa 
obra pictórica, o artista escreveu os livros Retórica dos pintores, A 
questão do ensino de Bellas Artes e a ficção Viaje a Marte. Modesto 
Brocos é de Santiago de Compostela e, depois de colaborar como 
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gravador em Buenos Aires, transladou-se para o Rio de Janeiro em 
1872. Até seu estabelecimento definitivo no Brasil em 1890, esteve 
em Roma, onde chegou a trabalhar por quatro anos, e em Paris. No 
Brasil, tornou-se aluno de Victor Meirelles e Zeferino da Costa em 
1875, na Academia Imperial de Belas Artes, da qual seria professor 
em 1891. Nessa instituição, trabalhou como professor de Desenho 
de Figura e como gravurista.

No presente ensaio, evocamos a maneira como o pintor consi-
dera o exercício pictórico e procuramos desvelar seu horizonte de 
expectativas em relação ao seu espectador implícito. Buscamos, ainda, 
reconhecer as regras que ele julga fundamentais para estabelecer, 
por meio de sua arte, um código comunicativo e retórico com o seu 
tempo. Para isso, fazemos inicialmente um exame de sua obra Retórica 
dos pintores, publicada pela Typ. D’A Indústria do Livro no Rio de 
Janeiro, no ano de 1933. Em seguida, exploramos as ideias expressas 
em Viaje a Marte, obra de ficção publicada pelo autor em 1936. 

A Retórica dos pintores discute algo comum na literatura artística 
desde Alberti, o princípio da similaridade entre poesia e pintura, 
expresso por Horácio (II a. C.) na máxima ut pictura poesis, ou melhor, 
“como a pintura, a poesia”.32 Por meio do livro referido é que tentamos 
compreender as expectativas de Modesto Brocos quanto aos seus 
potenciais espectadores. A obra vem sendo estudada numa tese de 
doutoramento por José Luiz da Silva Nunes, que nos apresentou, em 
2010, um estudo comparando o livro de Brocos a trabalhos anteriores 
de outros pintores que abordam os mesmos temas (Nunes, 2010). 

A Retórica dos pintores está estruturada em um prólogo, catorze 
capítulos e um apêndice. No Prólogo, o autor enfatiza claramente 

32 Este princípio é enfatizado na pintura humanista, que considera a arte 
poética e a pictórica como imitações da natureza. Para Alberti, era im-
portante que o pintor impressionasse o indivíduo, assim como o orador 
fazia com seus ouvintes.
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seus objetivos: com o livro, quer aplicar as regras do discurso da 
retórica à narrativa pictórica. Conforme ele mesmo diz, sentiu-se 
estimulado a esse projeto ao ouvir as reclamações de artistas do 
Círculo Artístico Internacional, em Roma (1883-1887), por não 
haver um livro para orientar principiantes na produção de um 
quadro. Tendo encontrado, então, um manual de retórica clássica 
entre os alfarrábios do mercado de Campo de Fiori,33 na capital 
italiana, Brocos percebeu, ao examiná-lo, que as regras estabelecidas 
pela retórica para o discurso “eram aplicáveis [também] à pintura” 
(Brocos, 1933, p. 5). À narrativa do encontro casual com o livro que 
o inspirou, acrescenta reflexões sobre a falta de um trabalho relativo 
ao assunto entre os pintores em virtude da não compensação do ar-
tista por esse tipo de tarefa. Em suas palavras, os pintores, como ele, 
normalmente viviam “pobres como as aranhas”, só se estimulando 
para as atividades “por seus mais íntimos sentimentos”. A despeito 
de tudo, possuíam “vistas altas e desinteressadas” que planavam sobre 
as dificuldades práticas e existenciais do mundo, o que, segundo ele, 
permitia-lhe viver contente consigo mesmo. 

O contato com o livro encontrado no Campo de Fiori foi tão 
impactante que levou o artista a projetar um trabalho de comparação 
entre artes e literatura, incluindo paralelos entre a arquitetura hindu 
e os poemas épicos indianos Mahabaharata e Ramayana, o Parthenon 

33 O Campo de Fiori (Campo das Flores ou, livremente, Mercado das Flores) 
é uma praça no centro de Roma, ao leste do rio Tibre. O nome da praça 
se estende também ao bairro local. Todos os dias, exceto aos domingos, 
ocorre ali um dos maiores mercados de Roma. No meio da praça, há uma 
estátua, erigida em 1881, em homenagem ao filósofo Giordano Bruno, 
queimado vivo naquele local em 17 de fevereiro de 1600 pela Igreja ca-
tólica. O Campo de Fiori é a única praça em Roma na qual não há pelo 
menos uma igreja. Em 1869, o antigo mercado de flores da Praça Navona 
foi transferido para o Campo de Fiori. Além de flores, alimentos frescos 
também são oferecidos pelos agricultores de lá.
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e a Ilíada, a Catedral de Milão e a Divina comédia, o Convento dos 
Jerônimos e os Lusíadas. O campo da pintura também seria passível 
de paralelos com a literatura, e aqui Brocos propõe comparar as 
pinturas de Miguelângelo na Capela Sistina com o livro Orlando 
Furioso, de Ariosto, ou mesmo as stanzas de Rafael com a épica 
Jerusalém libertada, de Tasso (Brocos, 1933, p. 6). 

Diante da impossibilidade de concretizar tão grandioso projeto, 
o pintor arremata de forma modesta sua proposta de texto, expli-
cando que seu “livrinho” tocaria em algumas ideias sobre o discurso 
pictórico, e pondera que a cor, em última instância, é o atributo 
por meio do qual o artista deve perceber a natureza. É um prólogo 
surpreendente e frustrado em sua pronunciação original: abre-se 
com a apresentação de uma ampla perspectiva de análise e fecha-se 
com um elemento específico, o problema da cor. Este aspecto en-
contra-se quase apartado do resto, como se a cor fosse o elemento 
mais importante da percepção e expressão para aquele que usa a 
linguagem pictórica como meio de comunicar suas ideias e pensa-
mentos. Independentemente do esforço de Brocos em estabelecer 
regras didáticas para a pintura, entendemos que é na forma que 
todos os elementos destacados por ele como recurso de persuasão e 
racionalidade no campo artístico encontram sua máxima expressão.

Em relação ao conteúdo dos capítulos do livro analisado, cen-
tramos a discussão nas ideias expostas nos dois primeiros capítulos, 
em que Brocos esboça os princípios do que seria uma retórica da 
pintura. No capítulo inicial, ele expõe, de forma geral, sua apreen-
são do conteúdo da retórica que quer transferir para a linguagem 
pictórica. Se na retórica clássica a intenção seria instruir, agradar 
e comover, na pintura, os objetivos instrutivos seriam complexos, 
ainda que a instrução através de ilustrações pudesse ser usada como 
meio educativo em um livro: “estas falariam mais claro do que uma 
longa descrição” (Brocos, 1933, p. 12). Embora o autor defenda o 
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princípio da não instrução para a pintura, seu livro apresenta cla-
ramente estratégias de comunicação com o espectador. Para ele, o 
trabalho artístico tem de ser realizado com o objetivo de educar o 
seu receptor, de compartilhar pensamentos e sentimentos entre este 
e o autor. Em sua definição da retórica a ser adotada pelos pintores, 
ele chama de retórica “certas regras que os escritores devem ter 
presente para expressar suas idéias com concisão e clareza” (p. 9). 
Nesse capítulo, ele trata das quatro partes da retórica clássica (in-
venção, disposição, elocução e pronunciação) sem deixar de considerar 
um quinto elemento, o fundo, um atributo moderno acrescentado 
posteriormente às definições clássicas. 

Na Retórica do pintor entram todos estes tratados: a invenção 
corresponde ao pensamento ou ideia nova que represente o quadro; 
a disposição é a maneira de distribuir e colocar os personagens e 
[o cuidado para que] o assunto esteja bem composto; a elocução 
refere-se à boa execução do quadro, que, na plástica, a habilidade 
do pincel e o colorido vão de acordo com o assunto; a pronunciação 
corresponde à maneira de desenhar as figuras e demais objetos que 
entrem no assunto e que [devem se achar] tão bem desenhados como 
bem proporcionados e corretos de forma; e o fundo poderemos 
substituir pelo sentimento que se destaque da obra, todo em si 
subjetivo e que nos emociona internamente, sendo esta emoção a 
qualidade superior a todas as outras. (Brocos, 1933, p. 10). 

Para Modesto Brocos, todas as propriedades acima expressas, 
quando bem-executadas e harmoniosamente compostas, resultam 
no estilo do pintor. Nas preliminares do livro, o autor defende ainda 
outros aspectos que seriam fundamentais a um artista: sua forma 
interior de concepção de uma obra ou o pensamento expresso através 
dos personagens e objetos presentes na composição de um trabalho 
e no desenho. O artista precisa ter certas aptidões para executar 
devidamente uma obra, como “conhecer bem o assunto [e] aplicar 
as regras para bem compor e estudar as obras de grandes artistas”  
(p. 11). Tais regras se dividem em permanentes, variáveis e arbitrárias:
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permanentes quando derivam da mesma natureza da obra, como 
seja a unidade de concepção, [. . .] variáveis quando advêm de 
alguma circunstância passageira ou da moda, como o naturalismo, 
o realismo, o futurismo, o pré-rafaelismo ou o impressionismo, 
por exemplo. E, arbitrárias quando seguem o capricho de algum 
artista ou literato, cujo êxito atrai imitadores. (p. 11).

Conquanto as regras sirvam de estímulo para observar, sentir e 
praticar, elas não são suficientes para garantir uma boa execução, só 
realizada com o auxílio de “uma imaginação criadora como dádiva 
divina” (p. 11). Em resumo, completa o autor encerrando o capítulo, a 
análise do discurso de um quadro deve abranger, fundamentalmente, 
duas partes: o fundo e a forma. Noutras palavras, o assunto e o pensa-
mento do pintor e a maneira como expressa formalmente seu trabalho. 
Estes elementos fazem parte de uma retórica própria do autor, e, com 
a ajuda deles, a obra pode ser lida em suas intencionalidades.

À luz das explicações mais detalhadas de Modesto Brocos sobre 
as regras retóricas, examinamos aqui as propostas de seu texto por 
meio de uma de suas pinturas mais discutidas: A redenção de Cã (Fi-
gura 6.1). O autor é conhecido, em especial, por essa pintura, datada 
de 1895 e comum nos livros de história que trazem a discussão do 
processo de embranquecimento do Brasil sob as preocupações da 
eugenia em voga no século XIX. Sua escolha do assunto, ou etapa 
da invenção na retórica, está de acordo com o clima da época e com 
seu olhar europeu. A invenção aqui não é considerada uma mentira, 
mas uma interpretação original do assunto de maneira singular, com 
base em algo dado, como nas utopias renascentistas.
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Figura 6.1 - M. Brocos. A redenção de Cã (1895): 
óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Nas palavras de Eduardo França Paiva (2004, p. 68-70), histo-
riador das imagens referentes à escravidão no século XIX,

as representações iconográficas [daquela época] indicavam o futuro 
alvo do Brasil e tornavam o mestiço degenerado, um personagem 
exótico, do passado atrasado brasileiro, do interior “caipira” do 
país, um personagem de uma sub-raça condenada à extinção no 
Brasil Moderno. [...]. Aqui, a mestiçagem comandada pelo agente 
branco transforma-se na solução para o grande problema nacional, 
assim como preconizara, havia várias décadas, o naturalista alemão 
Karl Friedrich Philipp Von Martius [...]. Mas qual o significado do 
título dado à tela? Cã, um personagem bíblico, era um dos filhos 
de Noé. Por ter visto seu pai nu, provocou a sua ira. Noé, então, 
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amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser escravo de seus irmãos. Os 
descendentes de Canaã seriam, portanto, escravos dos parentes.34

O estudo das representações africanas desde a Idade Média 
demonstra que os estereótipos depreciativos dos negros no mundo 
ocidental modelaram a atitude europeia para com os africanos no 
período da expansão ultramarina. José Rivair Macedo (2001, p. 26) 
confirma isso em seu estudo sobre os afromuçulmanos e a Penín-
sula Ibérica nos séculos XIII e XIV. Segundo ele, com certeza, os 
representantes das monarquias, os marinheiros e aventureiros, e 
os missionários cristãos carregavam consigo parte dessas imagens 
negativas, juízos e preconceitos.

Como pintor de gênero no Brasil, isto é, de temas rotineiros, 
de cenas da vida diária, Modesto Brocos idealiza a redenção de um 
personagem bíblico no seio de uma família inspirada na iconologia 
cristã. A imagem é uma evocação da Sagrada Família, no seio da qual 
transcorre um novo nascimento: o de uma criança branca, fruto da 
miscigenação de três gerações. Na interpretação de Paiva (2004), a 
intenção de Brocos com esse quadro era pintar o Brasil e seu futuro 
civilizado, tanto que ele nos apresenta ali uma “Santana negra” que 
levanta as mãos para o céu e agradece pelo nascimento da criança 
branca. A criança, colocada no centro da tela, está sentada no colo 
de uma virgem mulata e sendo observada por seu pai, um São José 
entre o caboclo e o imigrante europeu.

Para alguns críticos, Modesto Brocos deu a este quadro um tom 
anedótico e alegórico, já que demonstrava uma concepção inte lectual 
sobre o tema. Este entendimento advém de um conceito mais geral 

34 A narração da Escritura fornece o elenco das gerações de Cã e de seus 
irmãos, Sem e Jafé. Os camitas eram os povos escuros da Etiópia, da Arábia 
do Sul, da Núbia, da Tripolitânia e da Somália (na verdade, os africanos 
do Velho Testamento) e algumas tribos que habitavam a Palestina antes 
que os hebreus a conquistassem (Bosi, 1996, p. 257-258).
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de interpretação, no qual o ato de interpretar pressupõe uma re-
ceptividade gerada pelo jogo interativo em que se situam pintor e 
espectador, mediados pela obra. Segundo a tradição hermenêutica, 
a concretização de um ato interpretativo só pode ocorrer por meio 
de um leitor, que pode ser categorizado como implícito ou explícito. 
O leitor implícito é uma instância anterior à própria leitura, po-
dendo ser influenciado pelo leitor real através do autor real quando 
este reproduz em suas obras a recepção que o público e a crítica 
fazem dos seus textos. É aquele que está presente no horizonte de 
expectativas do artista. A obra é idealmente dirigida a esse leitor. 
O leitor explícito, por sua vez, é responsável por uma espécie de 
concretização de conteúdo e sentido fundamentalmente culturais. 
Disso se depreende que explorar o universo dialógico do pintor é 
essencial para compreender suas complexas relações interculturais 
e a produção de sentido do fenômeno artístico. O horizonte de 
expectativas implícito na obra do pintor em suas interconexões 
individuais e culturais é altamente revelador desse sentido.

No segundo capítulo de Retórica dos pintores, o autor destaca 
que o pintor deve inspirar-se em cenas da vida real que imprimam 
“sentimento e verdade” à sua obra. Evoca os retóricos para lembrar 
que “não se faz mais que aquilo com que se sente bem” (Brocos, 
1933, p. 14). Ao falar sobre a escolha do assunto, considerado por 
ele como invenção retórica e original, cita os personagens do quadro 
da re denção, pondo à mostra sua expectativa de ler o processo de 
hibridação étnica no Brasil. Também traz à tona a disposição dos 
elementos do quadro, conceito elencado na segunda parte da retó-
rica clássica e referente à composição. Nesse ponto, Brocos explica 
sobre a lógica de apresentação do assunto: 

Todos os elementos que entram em uma composição devem ter 
por fim a unidade do conjunto e fazer com que todas as figuras, 
os movimentos variados, a direção das linhas, tudo tenha por 
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fim ajudar a ação que [o pintor] quer representar. [. . .] Deve-se 
arranjar [esses elementos] de sorte que todos estejam ali logicamente 
colocados. (p. 15).

É sob esta explicação que podemos, de fato, ler as figuras dispostas 
retoricamente em A redenção de Cã. As duas figuras centrais são as 
mais importantes do quadro, e a leitura da obra, feita em qualquer 
sentido, converge nestas duas figuras: a mulata e o bebê que ela tem 
no colo. Sentadas majestosamente como na iconografia cristã em 
que aparecem a Virgem e o Menino, elas lembram a Sagrada Família.

De acordo com Brocos, na etapa da disposição, o pintor deve 
estudar “os gestos que as paixões operam na fisionomia dos indiví-
duos” e sentir a paixão que deseja expressar. Se ele não sentir essa 
paixão, “será impossível expressá-la com verdade” (p. 16). Em A re-
denção de Cã, a paixão transparece na dança das mãos que descansam, 
protegem, abençoam, orientam e agradecem. O menino branco, 
como o Menino Jesus da Sagrada Família, é o que abençoa com o 
gesto da mão direita direcionado à mulata-mãe e virgem, cuja mão 
também se ergue apontando para a negra anciã. Nas mãos da negra 
estendidas ao alto, concretiza-se o gesto máximo da redenção: a 
gratidão aos céus pelo rompimento da maldição. A fisionomia de 
orgulho do pai confirma a intenção do gesto trino, feito pelas mãos 
do menino, da mãe e da avó. O menino branco é fruto da re denção 
divina, da remissão dos erros ancestrais de Cã. Pela dança dos olhos 
que acompanham o movimento das mãos, é possível destacar a 
centralidade do conceito da remissão. 

Os movimentos observados no quadro se dão da direita para a 
esquerda: as roupas dispostas displicentemente no varal, o olhar do 
pai que fita a criança, que olha a negra, que, por sua vez, contem-
pla o céu. Somados às cores, esses movimentos ajudam a compor a 
elocução, terceira parte da retórica clássica. Em uma pintura, como 
nos explica Brocos, a elocução retórica deve-se à perfeita execução 
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do quadro, destinada a tornar claros os conceitos nele expressos. A 
cor deve ser justa, e os movimentos dos personagens precisam ser 
variados e expressivos. O conjunto deve apresentar “harmonia e 
verdade”. As cores do quadro só vibram “se forem dispostas como 
cores frias e quentes”, e a atmosfera criada através delas tem de “ex-
pressar o sentimento geral da obra” (Brocos, 1933, p. 99). Assuntos 
patéticos, por exemplo, devem conter gestos veementes e um co-
lorido predominantemente agrio, ácido, acre. Em A redenção de Cã, 
vemos uma escolha de cores que obedecem a uma vibração alternada 
entre azuis e vermelhos e uma atmosfera geral em tons ácidos, que 
vão do amarelo, ao verde, ao terra, o que pode ser um indício da 
intenção anedótica do autor no trato com o assunto. Como arrisca 
José Roberto Teixeira Leite (1996, p. 22), temos nesse quadro “uma 
temática muito cara ao artista, a despeito de seu caráter anedótico”, 
que sobressai na sutil ironia percebida no sorriso do pai da criança, 
algo entre o orgulho e o desdém: “a um lado, o pai da criatura, um 
homem branco sentado com as pernas cruzadas e luzindo um irônico 
sorriso” (Bueno; Jimenez, 2000, p. 118).

Os desenhos utilizados no quadro também equivalem a uma das 
partes da retórica clássica enumeradas por Brocos: a pronunciação 
retórica, que corresponde às paradas e mudanças de ritmo na retórica 
tradicional. Para o autor, o desenho é a alma de uma obra pictórica. 
“Assim como a pronunciação é a alma do discurso, o desenho é a alma 
de um quadro” (Brocos, 1933, p. 18). Por meio do desenho, o pintor 
pode marcar os acentos que confere a um assunto, imprimindo-lhe 
ritmo. Assim, Brocos ensina que a figura para a qual se intenciona 
dirigir o olhar do espectador deve ser a mais perfeitamente dese-
nhada. As figuras acessórias podem estar apenas sugeridas, pois o 
olho as completa pela sugestão do traço, sem dispersar a leitura. Em 
A redenção de Cã, a pronunciação se realiza na definição figurativa 
das personagens centrais em oposição às representações com traços 
mais sutis na periferia.
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E o fundo retórico, como identificá-lo na obra em análise? Ini-
cialmente, trazemos à luz a explicação desse conceito segundo Mo-
desto Brocos. O autor denomina fundo retórico a ação moral que 
se depreende do discurso, os sentimentos que o discurso evoca no 
espectador. É “algo que acompanha o leitor e não o abandona um 
segundo enquanto se encontra diante da obra” (Brocos, 1933, p. 19). 
Este é o mais alto valor de uma pintura, sua capacidade de compar-
tilhar com o espectador um sentimento intrínseco à intenção do 
artista. “O artista deve fazer sentir ao público as mesmas emoções 
que ele sentiu” (p. 20), e nisso consiste, para Modesto Brocos, a maior 
qualidade de uma obra. A interpretação alegórica e anedótica de 
A redenção de Cã agradou o espectador do final do século XIX na 
Academia Nacional de Belas Artes? Afinal, com essa obra, Modesto 
Brocos foi agraciado, em 1895, com a medalha de ouro no Salão 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Sob o clima de discussão 
da identidade nacional, essa pintura de gênero trouxe elementos 
do processo de miscigenação no país. Portanto, mais do que con-
cretizar uma aspiração de correspondência direta com a realidade, 
ela era uma forma de ler o passado e contribuir para a expressão e 
o encaminhamento de expectativas para o futuro. 

Entretanto compreender a obra de Modesto Brocos e seus diá-
logos é algo que exige um exame mais minucioso de sua rede de 
relações e do conjunto dessa obra. De forma ativa, o estudo desses 
aspectos desvela o arcabouço próprio dos pensamentos do artista 
e abre amplas possibilidades de interpretação de sua arte e escrita. 
A opção retórica de Modesto Brocos está de acordo com suas uto-
pias socialistas e foi expressa no seu livro Viaje a Marte, publicado 
em 1930. Examinemos o pensamento do pintor a respeito de suas 
expectativas sobre nação, raça e política para compreendermos seu 
agenciamento como artista estrangeiro, sua adesão ao projeto de 
absorção racial, ligado aos princípios de eugenia em voga no Brasil 
da primeira República.
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Tudo indica que Modesto Brocos cultivava afinidades com pensa-
mentos socialistas e que sua incursão na literatura ficcional, já próxima 
aos seus oitenta anos, tenha sido estimulada por uma postura republi-
cana, patente desde o seu primeiro trabalho no Brasil, como ilustrador 
do semanário carioca O Mequetrefe. Já em sua criação em 1870, esse 
jornal declarava-se republicano. O gosto pela república sobressaía, 
inclusive, na literatura de ficção do autor, Viaje a Marte, na qual o 
mundo todo estaria constituído em um só estado planetário admi-
nistrado por ordenanças municipais e sob princípios constitucionais. 
A obra pode ser classificada no gênero das novelas utópicas próximas 
da literatura de combate. Foi publicada em castelhano em 1930, na 
cidade de Valencia. Trazia orientações sobre a justiça, a educação e 
a igualdade de direitos entre os sexos, que deveria ser realizada no 
contexto de uma raça única e de uma língua única. As preocupações 
com o cruzamento das raças já estavam presentes nessa obra, como 
resultado do clima da época. Discussões europeias sobre as raças fru-
tificavam em um cenário bipartido: de um lado, o combate à visão 
unitária da humanidade no Iluminismo, provocada pelas revoluções 
burguesas e seu pressuposto de igualdade; de outro, a concentração 
do debate nos aspectos biológicos e culturais das doutrinas sociais. 

A concepção das raças naturalizava as diferenças e postulava o 
fim das leis naturais que previam um elo entre os homens de todos os 
povos. Lilia Schwarcz localiza esse debate nas disciplinas afins, como 
os estudos antropológicos ligados às ciências físicas e às análises etno-
lógicas orientadas sob uma tradição humanista advinda de Rousseau: 

Enquanto os estudos antropológicos nascem diretamente vinculados 
às ciências físicas e biológicas, em sua interpretação poligenista, as 
análises etnológicas mantêm-se ligadas a uma orientação humanista 
e de tradição monogenista. (Schwarcz, 1993, p. 53). 

Admitia-se a poligenia, ou seja, o cruzamento de espécies di-
versas, mas essa concepção e os estudos biológicos previam que a 
mistura de raças personificava a degeneração.
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Nessa noção conviviam, inclusive, argumentos variados. Enquanto 
Broca defendia a ideia de que o mestiço, à semelhança da mula, não era 
fértil, teóricos deterministas, como Gobineau e Le Bom, advogavam 
interpretações opostas, lastimando a extrema fertilidade dessas 
populações que herdavam sempre as características mais negativas 
das raças em cruzamento. [...] As raças humanas deveriam ver na 
hibridização um fenômeno a ser evitado. (Schwarcz,1993, p. 57). 

Ao lado dessas ideias, florescia uma espécie de darwinismo 
social que também via com pessimismo a miscigenação, pois nem a 
evolução social, segundo essa vertente, poderia transmitir caracteres 
adquiridos. Se as raças eram fenômenos absolutos e o cruzamento 
um erro, a tendência era enaltecer a pureza racial e condenar a 
miscigenação. A mestiçagem, nessa perspectiva, seria constitutiva 
de uma degeneração racial e social. Dessas discussões, desenvolve-
-se a noção de eugenia como forte movimento científico e cultural 
que, em 1880, forma um pensamento com pleno vigor. No início do 
século XX, o Brasil já conta com a fundação da Sociedade Eugênica 
de São Paulo (1918).

Os modelos de determinismo racial foram populares no país, 
onde adquiriram uma feição própria combinando o darwinismo 
social com a perspectiva evolucionista e monogenista. Se, por um 
lado, esse modelo explicava as diferenças e hierarquias entre as 
culturas, por outro, com algumas releituras, permitia pensar na pos-
sibilidade de uma nação mestiça e, por fim, branqueada (Schwarcz, 
1993, p. 65). O conceito sobre as raças no Brasil foi sistematizado, na 
visão de Schwarcz, em instituições de saber que, nos finais do século 
XIX, configuraram o pensamento da elite nacional. Estas ideias se 
desenvolveram por meio dos museus etnográficos, dos institutos 
históricos brasileiros e das escolas de Direito e Medicina fundadas 
no país naquele século. 

O darwinismo social europeu adota o suposto da diferença das 
raças para se opor às ideias do século anterior, ligadas ao Iluminismo 
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e ao pensamento rousseauniano. Já no Brasil, ele desenvolve espe-
cificidades propiciadas por fatores como o projeto liberal, o enfra-
quecimento da escravidão, a rigidez hierárquica entre as categorias 
sociais e a conjuntura de favorecimento da imigração estrangeira. 
Ou seja, em que pesem as opiniões contrárias aqui e ali, a tendência 
brasileira será admitir, ao final do século, a miscige nação, não apenas 
como degenerescência, mas como formação e base de uma cultura que 
poderia se aperfeiçoar com o tempo. Esse é um elemento importante 
na conformação de uma nação republicana em pleno florescimento. 

O darwinismo social europeu supõe as hierarquias naturais e o 
aperfeiçoamento constante das raças, e, no Brasil, cientistas, políticos, 
pesquisadores, literatos, acadêmicos e missionários vão transitar entre a 
aceitação das teorias estrangeiras que condenavam o cruzamento racial 
e a adaptação deste a um povo já miscigenado. Aqui, a interpretação 
darwinista social combina-se com a evolucionista e a monogenista. 
Dos estudos de frenologia, passaremos pelas leituras germânicas contra 
a miscigenação e pelas análises liberais ou católico-evolucionistas e 
chegaremos à eugenia brasileira, compreendida mais como problema 
de saúde e educação do que como problema racial:

Marcado pelos ensinamentos genéticos de Mendel e pelo 
culturalismo norte-americano de Franz Boas, Roquete Pinto 
sustentou o argumento de que o “problema brasileiro seria uma 
questão de higiene e não de raça.” Posicionou-se, também, a favor da 
introdução de imigrantes japoneses, contrariando a interpretação 
majoritária dos cientistas médicos. (Schwarcz, 1993, p. 96).

Entre 1929, data do I Congresso Brasileiro de Eugenia, e 1930, 
ano de publicação de Viaje a Marte, já se defendia a imigração. A 
partir do século XX, o Brasil assumirá, de maneira predominante, 
a política do branqueamento como definidor de uma identidade 
nacional. Não é à toa que a tese “Sur les métis au Brésil”, apresentada 
no I Congresso Internacional das Raças (Londres, 1911) pelo diretor 
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do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista de Lacerda, traz 
na abertura o quadro A redenção de Cã (1895) com a seguinte legenda: 
“o negro passará ao branco, após a terceira geração, por efeito do 
cruzamento das raças” (p. 2, tradução nossa). Lacerda é explícito 
em sua defesa da miscigenação como etapa para o branqueamento:  
“o Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento, em um século, sua 
perspectiva, saída e solução” (Schwarcz, 1993, p. 11).

Por meio do discurso pictórico e textual de Modesto Brocos y 
Gomes, é possível avaliar alguns elementos da circularidade cultural 
entre as conjunturas de branqueamento europeia e brasileira. Em A 
redenção de Cã (1895) e Viaje a Marte (1930), sobressai a utopia huma-
nística cristã, gênero comum na Península desde o século XVI e que 
se acentua como utopia social no século XIX. Brocos se apresenta 
nessas obras como utopista espanhol. Em sua utopia socialista, o 
branqueamento advindo do cruzamento das raças aparece como 
um objetivo a perseguir. 

Existem hipóteses de que o pintor teria recebido influências 
diretas para escrever Viaje a Marte. Jaureguízar (2009), por exemplo, 
enfatiza a possibilidade de contato, no período de escrita dessa ficção, 
com alguma literatura visionária e com o filme mudo soviético Aelita, 
realizado em 1924 pelo diretor Yakov Protazanov, com base na novela 
homônima de Alexis Tolstoi. Neste filme, os soviéticos viajam para 
Marte, onde fundam o Partido Socialista da República para derrubar 
a ditadura alienígena. Provavelmente sob essas influências, Modesto 
Brocos defende em sua ficção a onda republicana que assolava a Eu-
ropa e que havia chegado ao Brasil. O autor teve a oportunidade de 
acompanhar bem de perto esse processo, como se depreende de sua 
própria fala: “hoy la forma republicana es el gobierno de la mitad 
de Europa e tiene a ser lo del mundo todo” (Brocos, 1933, p. 5). A 
defesa da república é exposta já na apresentação de Viaje a Marte. 

A utopia de Modesto Brocos é pensada não para uma sociedade 
ilhada, como em textos clássicos, mas como uma organização que 
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assola um planeta inteiro. Na obra, a sociedade é estruturada por 
meio de uma constituição e de ordenanças municipais. A utopia é 
realizada em estilo dialógico: um diálogo entre Telêmaco de Fenelon 
e Feijóo, personagem mentor da história. Proclamam-se na ficção 
a unidade política de todo o planeta e a unidade de língua, raça e 
religião, assim como a inexistência da propriedade privada do solo. 
A educação universal e o funcionamento do Exército e do convento 
(Congregação das Humanitárias) são descritos com detalhes. Essas 
instituições têm organizações muito peculiares. As freiras da Con-
gregação das Humanitárias são mulheres respeitadas que exercem 
livremente sua sexualidade e fazem sexo por dinheiro. Para essa 
congregação, deveriam ir todas as mulheres que, até certa idade, 
não tivessem cursado estudos superiores, nem se casado. As monjas 
humanitárias eram escolhidas, preferencialmente, entre as histéricas, 
as de temperamento ardente e as voluntariosas. A castidade em 
Marte não era uma virtude, mas uma atitude antinatural, só adotada 
por pessoas enfermas. A sexualidade deveria ser praticada logo que 
o jovem chegasse à idade adolescente para que pudesse escolher o 
que mais lhe agradasse ao se casar. 

O mais interessante nesta utopia é que os marcianos formavam 
uma só raça, pois haviam superado os “tempos bárbaros”, e, assim, os 
soldados e as monjas de raça branca se aparelharam com mulheres 
e homens de outras raças, dando lugar a mestiços por três gerações, 
ao longo de mil anos.

Viaje a Marte traz ainda ideias eugênicas radicais, como a esteri-
lização de pessoas com males incuráveis, ou mesmo a separação, por 
município, de crianças nascidas com algum tipo de defeito físico e 
que, portanto, deveriam ser afogadas em uma piscina. Adepto do 
determinismo geográfico, o autor considera também que as mu-
lheres mais saudáveis e belas deveriam ser escolhidas para procriar, 
esterilizando-se as demais.



126

Nada mais adequado à conjuntura vivida pelo pintor no Brasil. 
A política de branqueamento das raças, os debates sobre eugenia e as 
práticas eugênicas estavam em franca exposição no Brasil da virada 
do século XIX até as primeiras décadas do século XX. O artista pro-
curava colocar em foco as questões raciais brasileiras contribuindo 
para formar um pensamento original sobre o Brasil. O Brasil mestiço 
seria a nação branca do futuro, sendo relevante, portanto, rastrear 
suas especificidades e raízes. A busca da singularidade brasileira 
é o agenciamento de Brocos como europeu, sua oportunidade de 
atuar socialmente e de configurar-se como brasileiro naturalizado. 

Na obra pictórica de Modesto Brocos, encontramos os genes 
de uma arte especificamente brasileira, que mostra nossas origens 
rurais. O pintor é considerado um dos precursores do Modernismo 
brasileiro. Na Retórica dos pintores, ele torna explícita sua defesa de 
uma arte nacional, e é nesse contexto que podemos inserir suas telas 
ligadas a cenas de gênero e temas rurais, como Engenho de mandioca 
(1892), Mulher coletando água (1892), Descascando goiabas (1901) e Pe-
neirando café (1901). A aura romantizada de seus temas e a anedótica 
“redenção” pelo branqueamento são algumas de suas estratégias de 
leitura – acentuações dinâmicas de uma identidade intervalar que 
se agencia em estado de adaptação à sociedade brasileira. 
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7 A questão do ensino de belas-artes

Neste capítulo, a análise se estrutura basicamente em torno do 
livro A questão do ensino de Bellas Artes, seguido da crítica sobre a di
reção Bernardelli e justificação do autor, de autoria de Modesto Brocos 
e publicado no Rio de Janeiro em 1915. As inquietações da pesquisa 
estão direcionadas à compreensão do pensamento do artista com-
postelano, professor da Escola Nacional de Belas Artes, a respeito 
de algumas questões. De forma geral, trata-se de investigar, sob a 
perspectiva da dinâmica identitária dos confrontos culturais, como 
Modesto Brocos interpretou a sociedade brasileira e agenciou-se 
como educador e artista. Qual era a consistência de seus ideais re-
publicanos e como formou sua posição sobre a mão de obra escrava 
no contexto abolicionista? Como ele via as relações entre a técnica 
e a invenção na formação do artífice e do artista na Academia e 
na Escola de Belas Artes? E, finalmente, qual era sua concepção 
de administração pública e que relações de poder atuaram sobre 
sua produção? A pesquisa pretende contribuir para problematizar 
essas questões, cujas respostas devem ser encaradas, por ora, como 
fragmentos em estado inicial de reflexão.
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No “Prólogo”, o autor justifica a escrita do livro dizendo que 
houvera falhas na reforma dos Estatutos da Escola Nacional de 
Belas Artes no ano de 1911 e que, diante disso, o objetivo da obra 
era “apontar lacunas e induzir ideias que [pudessem] compor um 
novo regulamento”. Brocos escreveu o livro após graves dificuldades 
financeiras. Tendo viajado para a Europa no ano de 1896, numa 
empreitada não muito bem-sucedida, voltou para o Brasil em 1900, 
encontrando à sua espera a esposa e o filho pequeno,35 família que 
deveria manter com seus recursos de artista imigrante desempre-
gado: “Tive que lançar mão de todos os meus meios para sobreviver 
durante onze anos de vida incerta, podendo parodiar as palavras 
de Cezar em Munda: ‘Até ali tinha lutado pela glória, depois lutei 
pela vida!’ ” (Brocos, 1915, p. 101). Façamos algumas notas sobre o 
momento em que o professor publica o livro e conforma sua posição 
como artista no Brasil da Primeira República. 

A referida viagem de Brocos à Europa se dera logo após seu 
casamento e o nascimento de seu filho. Esteve na Espanha e em 
Roma na tentativa de dar novos rumos à sua carreira profissional. 
Para isso, precisou renunciar ao seu cargo de professor de modelo-
-vivo na Escola Nacional de Belas Artes em 1896, pois era interino 
na instituição, e essa condição não lhe permitia licença para viajar: 

A interinidade não admittia licença: renunciei e parti para Paris. 
Lá tomei um banho de arte, visitando dois salões: fui a Bruxellas 
ver a Exposição Universal e, bem saturado de arte, segui para a 
Itália. Ahi visitei Turim e Milão, que não conhecia, e cheguei a 
Roma, dez anos depois de a ter deixado. (Brocos, 1915, p. 100).

35 Adriano Carlos Henrique Dias Brocos. Segundo informações encontradas 
em A questão do ensino de Bellas Artes, era afilhado de Henrique Bernardelli, 
ex-diretor da Escola Nacional de Belas Artes. No jornal O Imparcial de 5 de 
abril de 1920, encontramos uma nota sobre a formatura de Adriano. Nesse 
ano, provavelmente, ele tinha vinte e poucos anos, pois, de acordo com 
Brocos, quando voltou ao Brasil em 1900, o filho dava os primeiros passos.
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Em Roma, Brocos teve uma curta estadia, de 1896 a 1900. Nesse 
período, pintou o tríptico A tradição do apóstolo Tiago, uma empreitada 
que lhe consumiu trinta meses e que não teve a repercussão esperada. 

Ali me demorei trinta mezes trabalhando n’um tríptico religioso 
que representava as tradições de Santiago na Galiza, por mim 
sonhado antes de ser pintor. Empreguei o Impressionismo nos céos 
e na portada dourados, pintei no centro a “Invenção” em estilo 
symbólico e, aos lados a “Predica” e a “Chegada do corpo”, em 
estylo realista. Mas fui infeliz! Em Paris não foi aceito, em Madrid 
os pintores mandaram-no para a seção decorativa e os decoradores 
não o aceitaram como tal. Actualmente está na Cathedral de 
Compostela e o tempo se encarregará de passá-lo à posteridade. 
(Brocos, 1915, p. 100). 

Quando retornou ao Brasil em 1900, tinha a clara intenção de 
retomar suas atividades com xilografia, mas não pôde exercer tal 
atividade em sua plenitude. Segundo ele, esse recurso foi substituído 
pela gravura química, e esta lhe falhou. Em função disso, acabou por 
se lançar a um desafio novo, a escultura, que, na verdade, não lhe era 
estranha: ele e seu irmão Isidoro Brocos já haviam trabalhado nessa 
área em parceria na Espanha. É desse período com a nova atividade 
a maquete do frontão da Biblioteca Nacional por ele idealizado.

Em meio à fachada principal, o edifício possui um pórtico com seis 
colunas coríntias, que sustentam o frontão ornamentado por um 
grupo em bronze, tendo ao centro a figura da República, ladeada 
por alegorias da Imprensa, Bibliografia, Paleografia, Cartografia, 
Iconografia e Numismática. O conjunto foi executado de acordo 
com a maquete [feita por Modesto Brocos].36

36 Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/FBN/pre-
sentacion.shtml.
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Logo que chegou da Europa, Brocos retomou a participação nos 
Salões de Arte. No Salão de 1902,37 realizou pinturas de paisagem 
de Teresópolis, pintou o retrato do Sr. Dr. Duran,38 benfeitor da 
Sociedade Espanhola de Beneficência, e fez algumas águas-fortes 
sem maiores repercussões, a não ser por seu apuro técnico.

Do Sr. Modesto Brocos há duas vistas de Teresópolis, tiradas de 
pontos vizinhos do local denominado Barreira, na estrada que 
conduz àquela pitoresca e aprazível cidade. São feitas na hora 
melancólica e nostálgica do crepúsculo, e despertam certa sensação 
de tristeza e de saudade, principalmente de quem tiver trazido 
recordações de dias felizes passados naquele delicioso recanto. 
(Notas de arte, 1902, p. 3). 

No Salão de 1904, pintou o quadro Cena doméstica, que representa 
o interior de uma modesta habitação rural. Na opinião de Gonzaga-
-Duque (1904, sem paginação), a tela era uma obra “fria, desajeitada 
e banal”, e Modesto Brocos podia ser comparado a Almeida Júnior, 
que, segundo o crítico, havia se tornado, com o tempo, “um pintor 
pastoso, amaneirado e duro”. Apesar das críticas, Gonzaga-Duque 
atribuiu à obra certa importância, pois reconhecia nas cenas de 
costume uma tentativa dos pintores “de fundamentar uma arte 
nacional”. Entretanto considerou que o estilo poderia ser “atenuado 
pelo apuro educativo de novos artistas”. Ou seja, era mais um quadro 
de gênero um pouco fora de moda, na interpretação do crítico. Frei 
Frapesto (1904, p. 2) também comentou a falta de atualidade do 
quadro apontando o fato de ele destacar um tema rural em tempos 
que “evoluíam a passos acelerados”. Para ele, a cena era um 

37 Sobre a inauguração do Salão de 1902, há uma nota na Gazeta de Notícias 
dizendo que o Dr. Campos Salles, Presidente da República, havia se de-
morado em frente de alguns retratos de Modesto Brocos (Exposição Geral 
de Belas Artes, 1902, p. 2).

38 Em um ofício de 12 de janeiro de 1907, encaminhado ao Sr. Dr. Manuel 
Castro Gonzalez, fazia-se constar que haveria inauguração, com pompa, 
do retrato de D. Daniel Duran (Ofício ao Sr. Dr. Manuel..., 1907, p. 266).
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brado hostil e rancoroso de reacionarismo, que apresentava em 
processos antiquados de refinação do açúcar uma mulher acocorada 
numa cozinha lôbrega que mexia e remexia um caldeirão colocado 
sobre um braseiro. (p. 2). 

Brocos continuou expondo paisagens e retratos nos Salões de 
1905 e 1907. De acordo com um artigo publicado em 9 de setembro de 
1905 em O Paiz, o pintor “concorre com brilho ao [...] anual certame 
artístico” (p. 2). Contudo a opinião de Bueno Amador (1908) sobre 
suas telas Retrato de Olavo Bilac e Vista do Bico do Papagaio, expostas 
no Salão de 1907, divergia bastante desse ponto de vista. Para ele, o 
retrato era de uma “ingrata fatura e colorido fantasiado”, e a segunda 
pintura refletia “uma paisagem seca em que se sente falta de ar e luz”. 
Essas telas, segundo Amador (1908, sem paginação), “revelam que 
o artista não as pintou bem disposto ou com muita boa vontade, 
pois quem conhece M. Brocos sabe que ele é capaz de coisa melhor”. 

Em 1909, Brocos apresentou o que expressaria sua nova apos-
ta: um busto e a maquete do frontão da Biblioteca Nacional. Ao 
referir-se às figuras alegóricas presentes nestas produções, o Jornal 
do Commercio de 9 de setembro de 1909 observa que elas formavam 
um conjunto “airoso e delicado” (Notas de arte, 1909, p. 3). Em 1910, 
Brocos expõe um retrato que pintara do Sr. Azeredo Coutinho  
(Notas de arte, 1910, p. 6). 

Em síntese, ao voltar aos trópicos em 1900, Brocos se deparou 
com uma nova conjuntura político-artística, e suas velhas estratégias 
precisaram ser repensadas. Lutando contra os obstáculos próprios 
das exposições ou provenientes do complexo lugar estratégico ocu-
pado pela Escola Nacional de Belas Artes nos inícios da República, 
e encontrando dificuldades para se recolocar nos novos contornos 
institucionais arquitetados pelo diretor Rodolfo Bernardelli, o ar-
tista procurou manter a subsistência de sua família com um tipo de 
arte mais vendável. O crítico Gonçalo Alves conferiu à pintura de 
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Brocos um tom bastante negativo nesse novo momento. Nas Notas 
do “Salon” de 1912,39 ele refere-se a Brocos como um “medalhão en-
ferrujado” ao fazer um contraponto entre sua produção artística e 
um retrato pintado por Angelina Agostini: “Esse retrato, do modo 
por que está executado, põe numa bagagem de algumas milhas a obra 
de fancaria dos medalhões enferrujados como Aurélio de Figueiredo 
e Modesto Brocos” (Alves, 1912, p. 1).  

Brocos tentou retornar à Escola Nacional de Belas Artes por 
ocasião do falecimento do professor de Desenho Figurado Daniel 
Bérard (1846-1910),40 mas o diretor, Rodolfo Bernardelli, seu velho 
amigo ao tempo da antiga Academia, negou-lhe a solicitação dizen-
do que Belmiro de Almeida já lhe havia feito o mesmo pedido. E 
mais: que a vaga estava “reservada para os moços, pois os velhos ele 
já conhecia”. Brocos respondeu-lhe que “os moços poderiam espe-
rar” e, relembrando que foi a pedido dele e sob suas promessas que 
deixara seu cargo de professor de Xilografia nas escolas de segundo 
grau em 1891 para assumir a cadeira de modelo-vivo na recém-criada 
Escola Nacional de Belas Artes, retirou-se magoado (Brocos, 1915, 
p. 104). Segundo Brocos, a despeito do incidente e em função das 
articulações do Dr. Rivadávia,41 político que se tornaria ministro da 

39 As Notas do “Salon” eram publicadas no jornal A Noite, que circulou no 
Rio de Janeiro entre 18 de junho de 1911 e 27 de dezembro de 1957, quando 
foi extinto.

40 François-Marie Daniel Bérard nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1846, e 
faleceu em Maceió, AL, em 1910. Foi pintor, professor e desenhista. Obteve 
uma bolsa de estudos da Academia Imperial de Belas Artes para estudar 
na Europa. Indo para a França com esse objetivo, lá frequentou o ateliê 
do pintor Pill e cursou a Escola de Belas Artes de Paris, tendo aulas com 
Henri Lehmann e Gustave Jacques. De volta ao Brasil, integrou um grupo 
de artistas pernambucanos e instalou um ateliê permanente no Liceu de 
Artes e Ofícios de Recife. Em 1894, fixou residência no Ceará.

41 Rivadávia da Cunha Correia (1866-1920). ministro da Fazenda no governo 
Hermes da Fonseca, tendo exercido o cargo como interino de 9 de maio a 11 
de agosto de 1913, e como efetivo de 11 de agosto de 1913 a 15 de novembro 
de 1914. Prefeito do Rio de Janeiro de 1914 a 1916.
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Fazenda, Bernardelli não teve outra opção a não ser propor a ele, 
mais uma vez, como nos anos de 1800, um novo cargo interino. Esse 
cargo foi confirmado pela Reforma de 1911.

Certamente motivado pelos fatos descritos, Brocos publica A 
questão do ensino de Bellas Artes, que conforma a crítica mencionada 
no início deste capítulo, feita contra a Escola de Belas Artes e contra 
Bernardelli. O livro apresenta duas questões que nos parecem particu-
larmente relevantes para a compreensão do pensamento de Brocos. A 
primeira delas está relacionada às ideias do artista sobre a escravidão 
e às pistas que a obra contém sobre a concepção original do quadro A 
redenção de Cã, premiado com a medalha de ouro em 1895. Essa tela foi 
largamente utilizada no início da República como metáfora da ideia 
de branqueamento supostamente defendida pelo artista. Basta lembrar 
o I Congresso Internacional das Raças (1911), em que João Batista de 
Lacerda apresentou a pintura para fazer sua defesa da miscigenação e 
do embranquecimento. Entretanto, algumas particularidades do pró-
prio quadro apontam que o julgamento a seu respeito não é seguro. Ao 
falar dos critérios para a concessão dos Prêmios de Viagem à Europa, 
Brocos rememora o ensino da velha Academia Imperial e defende 
que a composição é determinante em uma pintura, e não apenas o 
esmero técnico.42 Se compararmos essa defesa da compo sição com as 
recomendações do pintor para a exe cução de um quadro (Brocos, 1933), 
veremos que o uso dos elementos da retórica clássica prescritos por 
ele (invenção, disposição, elo cução, pronunciação e fundo) acentua a 
intenção do artista de conferir à tela A redenção de Cã um tom mais 
anedótico do que verossímil (Capel, 2011).43

42 Nesse ponto, o autor elogia a iniciativa de seu antigo professor Victor 
Meirelles, que, numa aula de pintura ocorrida em 1876, sugeriu aos alunos 
uma composição com o tema Noé Bêbado (Brocos, 1915, p. 9).

43 Brocos executou essa pintura como uma composição inventiva. Em A 
questão do ensino de Bellas Artes, ele é explícito ao afirmar que o artista não 
precisa apenas copiar, mas também compreender o que faz e utilizar sua 
imaginação criadora (p. 38-39).
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No que concerne à posição de Brocos sobre a escravidão, nota-se 
que é um posicionamento ambíguo. O tema da escravidão divide 
espaço com as tendências eugênicas de sua obra, seduzindo-o à 
predileção por certo exotismo. É o que se vê, por exemplo, no Enge-
nho de mandioca, composição inspirada em Delacroix, que era sócio 
correspondente da Academia Imperial de Bellas Artes (Capel, 2014). 
A temática do negro expressa também uma escolha consciente de 
contribuir para uma representação verdadeiramente original sobre o 
Brasil. Esse esforço é defendido pelo artista ao final do livro Retórica 
dos pintores quando escreve sobre a arte nacional.

O segundo aspecto que se nos afigura interessante no livro ana-
lisado é a concepção do autor sobre a formação na Escola Nacional 
de Belas Artes e sua defesa do ensino profissional como meio de 
inclusão e de preparo dos artífices, potenciais artistas. Nesse aspecto 
se revela o seu apelo por uma reforma que, além da capacidade da 
composição inventiva, valorizasse a habilidade técnica. Na maior parte 
do livro, os argumentos de Brocos confluem nesta direção: a neces-
sidade da formação visando utilizar os ensinamentos “nas múltiplas 
aplicações das artes e indústrias”. O autor se empenha em defender 
as artes ornamentais e expor, ponto a ponto, sua argumentação em 
favor de transformar uma das duas aulas de pintura definidas na 
Reforma de 1911 em aula de pintura decorativa. Nessa modalidade 
sugerida, propõe a livre frequência dos alunos e a instituição de um 
curso noturno com aulas de ornatos. Sugere, ainda, a abertura de uma 
galeria ornamental e a criação do título de professor de Desenho. 
Em sua concepção, a Escola deveria ser frequentada não só pelos que 
gostariam de se dedicar à “grande arte”, mas também por decoradores, 
marmoristas, entalhadores e ourives, entre outros (Brocos, 1915, p. 62-
63). Para sustentar essas ideias, Brocos se apoia no estatuto da antiga 
Academia Imperial, um documento de 1855 encontrado por ele no 
Convento de Santo Antônio. Nesse documento, ele se depara com um 
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registro em que Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), antigo 
diretor da Academia,44 faz a defesa da arte para a indústria nacional. 
Comparando o estatuto antigo com os regulamentos de 1890, 1901 
e 1911, Brocos percebe nestes a inexistência de referências às artes 
profissionais e à indústria nacional, o que considera um retrocesso 
em relação ao período anterior. 

Os regulamentos citados acompanham as reformas iniciais do 
ensino na Primeira República: a Reforma Benjamin Constant (1890), 
o Código Epitácio Pessoa (1901) e a Reforma Rivadávia Corrêa (1911),45  
ou Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental. Nelas, há um 
esforço para conferir liberdade e laicidade ao ensino, para elaborar, 
sob princípios positivistas, currículos de fisionomia enciclopédica e 
para discutir a educação como direito, um ideal ainda longe de concre-
tização, mesmo no plano ideal. Na obra em discussão, Brocos elogia a 

44 Manuel de Araújo Porto Alegre era diretor da Academia Imperial das Belas 
Artes quando foi publicado o Decreto nº 805, de 23 de setembro de 1854, 
que autorizava a reforma nessa instituição. A reforma acompanhava um 
amplo programa de reformulação das instituições de ensino. Coordenada 
pelo governo central, ficou conhecida como Reforma Pedreira, nome 
do ministro do Império do Gabinete da Conciliação, Luís Pedreira do 
Couto Ferraz. Disponível em: http://www.cronologiadourbanismo.ufba.
br/. Acesso em: 20 abr. 2015.

45 A Reforma Rivadávia Corrêa acaba com a necessidade de equiparação do 
ensino secundário a uma instituição de modelo federal, como acontecia 
ao Colégio Pedro II, e com a exigência do diploma. Com essa reforma, o 
ensino passa a ser de frequência não obrigatória, e o acesso às universi-
dades irá ocorrer por meio dos “exames de admissão”, algo semelhante ao 
vestibular. As escolas públicas, a partir daí, deveriam ter ampla autonomia 
de gestão administrativa e pedagógica, mas ficariam subordinadas ao 
Conselho Superior de Ensino, que seria formado por diretores das escolas 
públicas federais e um docente de cada estabelecimento. Essas medidas, 
polêmicas, trazem resistência à reforma, que tem uma duração de apenas 
três anos, sendo substituída, em pontos importantes, pela Reforma Carlos 
Maximiliano, de 1915.
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Lei Rivadávia Corrêa, conhecida por sua tentativa de desoficialização 
do ensino e por exigir o concurso de habilitação para a obtenção dos 
cargos de professorado (Brocos, 1915, p. 50). 

A Reforma de 1911 contribui para a confirmação de Brocos no 
cargo de professor de Desenho Figurado na Escola Nacional de Belas 
Artes não por concurso, como vimos, mas por indicação do próprio 
Dr. Rivadávia a Rodolfo Bernardelli, diretor da Escola à época.46 A 
concepção de Brocos sobre Escola de Belas Artes divergia da ma-
neira como Bernardelli conduzia a instituição. Segundo ele, como 
ocorria na Europa, as instituições de belas-artes não poderiam ser 
equiparadas aos regimes universitários, pois “nelas não se faziam 
doutores, e sim artistas” (Brocos, 1915, p. 15). Por isso ele defendia 
o ensino das artes decorativas, a livre frequência, a necessidade de 
se criar um curso noturno, o investimento na aula de ornatos e a 
criação de um título de professor de Desenho. 

 Embora preconizasse a autonomia da escola e do diretor, Brocos 
considerava importante que os Conselhos Superiores definidos pela 
Lei Rivadávia fizessem um exame dos métodos de ensino aplicados 
nas aulas e garantissem a idoneidade do concurso para os Prêmios de 
Viagem à Europa. Também criticava o governo por ele não conseguir 
enxergar a necessidade da formação para as artes aplicadas, nem 
assegurar uma melhor formação dos professores e criar condições 
para sua efetivação, aspecto já defendido desde a Reforma Pedreira 
(1855). Censurava a formação exclusiva para as belas-artes na Escola e 

46 Bernardelli fora eleito por meio de votação, conforme obrigava a nova lei. 
Brocos não compareceu à eleição, segundo ele, pelo fato de os Bernardelli 
não terem atendido ao seu convite para o aniversário de seu filho. Henrique 
Bernardelli, que era, inclusive, padrinho do filho de Brocos, enviou-lhe 
apenas um frio telegrama em resposta ao convite. Esse acontecimento, 
aliado ao fato de Brocos estar se dedicando a projetos de escultura, tor-
nando-se, com isso, rival de Bernardelli, fez que a relação entre os dois se 
estremecesse de vez (Brocos, 1915, p. 104-105).
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reforçava sua opinião de que as elites brasileiras eram mal formadas 
em seu gosto artístico e não havia críticos especializados no Brasil. 
Para ele, as artes aplicadas deveriam ser valorizadas em um país 
novo como o nosso, em fase de modernização e com potencial para 
as artes profissionais. Brocos era consciente da maneira como ope-
ravam os espaços de valorização artística no Brasil e as articulações 
nas instâncias de poder. 

No livro em análise, ele chega, inclusive, a dizer que seu quadro 
A redenção de Cã só fora premiado em 1895 devido à antipatia que 
Henrique Bernardelli, seu compadre, tinha de Rodolfo Amoedo, que 
havia enviado bons trabalhos naquele ano. Por esse motivo, convinha 
ao amigo Bernardelli elogiar o quadro e exagerar-lhe o valor  (Brocos, 
1915, p. 99). E mais: quando havia exposições, conta ele, alguns “críticos” 
– na verdade, repórteres – chegavam à porta do local e perguntavam: 
“além do seu quadro, qual outro você considera um bom trabalho?”, 
tal era sua incapacidade de julgar e emitir opiniões (p. 58). 

Na visão de Brocos, a Escola de Belas Artes deveria servir não 
apenas para aqueles que, através dela, pretendiam se tornar celebri-
dades, mas, principalmente, para o aperfeiçoamento nas artes do 
desenho e para “as múltiplas aplicações nas artes e indústrias” (p. 1). 
Era uma opinião ousada numa conjuntura atrelada a um complexo 
jogo entre a elite política e a cultura institucional. Brocos se mantém 
na Escola até a década de 1920 ao menos. Na biografia disponível 
sobre ele na seção de documentos da Pinacoteca de São Paulo, consta 
que Quirino Campofiorito escreveu a respeito dele:

Modesto Brocos se impôs pela atuação como professor e polemista 
incansável em prol de reformas que pouco a pouco foram impondo 
novas aberturas ao ensino na Escola Nacional de Belas Artes. [Exerceu] 
influência predominante na formação artística de todo o Brasil.47

47 Campofiorito fora aluno de Brocos na década de 1920 e ocupou, em 1938, 
a cadeira de Desenho regida durante muito tempo por seu mestre. Nas 
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Outra inferência possível na leitura do livro A questão do ensino 
de Bellas Artes é a inclinação republicana de Brocos. Ao iniciar sua 
justificação para a crítica ao diretor Bernardelli, ele deixa clara sua 
aversão ao regime imperial: “já se vão longos annos que isto acon-
teceu [...]; foi na época do Império, ainda havia a escravidão, ainda 
existia aquele resto de barbaria” (Brocos, 1915, p. 95). Sua simpatia 
pela república e pelas ideias de mudança é visível também em sua 
ficção utópica Viaje a Marte. Aqui ele defende reformas radicais 
e faz citações do comunista belga Ernest Gilou, afirmando que 
os Estados haviam mantido “boas intenções ineficazes”, nada que 
pudesse remediar os males do mundo: “Como dice un comunista 
belga, ‘restée a l’etat de bonnes intentións ineficaces’ ” (Brocos, 1930, 
p. 11).48 O artista era um inconformado. 

Finalizamos propondo um estudo minucioso do livro A questão 
do ensino de Bellas Artes como forma de ampliar as fontes de pesquisa 
acerca do pensamento do autor, dos efeitos de suas escolhas, das 
condições profissionais de sua produção artística e de sua atuação 
na Escola Nacional de Belas Artes. Um estudo que traga mais escla-

palavras dele, foi a  publicação das ideias de Brocos que motivou o pedido 
de seu afastamento da Escola. As “reformas” a que se refere Campofiorito 
e que foram devidamente esclarecidas e divulgadas por Brocos em artigos 
e em seu livro A questão do ensino de Bellas Artes levaram alguns estudantes 
de antolhos acadêmicos a pedir (e conseguir) o afastamento dele, alegando 
aos berros: “o professor Brocos ficou louco!” (Biografia de Modesto Brocos. 
Pinacoteca de São Paulo).

48 Como já vimos, seu espírito republicano é apontado também na biografia 
de seu irmão, Isidoro Brocos (1841-1914). Talvez essa característica seja 
explicada pelo fato de Modesto Brocos ter deixado a Espanha ainda jovem, 
sob uma conjuntura política de lutas entre conservadores e liberais, e pelas 
influências recebidas de seu pai, o pintor e gravador Eugênio Brocos, e 
de seu tio escultor, ambos liberais e republicanos. Disponível em: http://
coleccion.abanca.com/es/Coleccion-de-arte/Artistas/ci.Isidoro-Brocos.
formato7. Acesso em: 20 maio 2015.
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recimentos sobre a recepção de suas obras pelas elites institucionais 
e políticas que se articularam na Primeira República. 
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8 Brocos como professor-artista

No capítulo anterior, realizamos uma primeira aproximação ao 
tema do pensamento de Brocos em A questão do ensino de Bellas Artes, 
sublinhando a perspectiva geral de compreensão dos conteúdos do 
livro e o ambiente político e artístico que envolveu o momento de 
sua escrita e publicação no ano de 1915. Evidenciamos, especialmente, 
o contexto pessoal e profissional  em que atuou Brocos desde sua 
volta ao Brasil após uma pequena estada na Espanha no decorrer 
dos anos de 1897 a 1900, dando ênfase a suas dificuldades para se 
recolocar no cenário brasileiro como profissional e artista. 

No presente capítulo, pretendemos discutir as ideias de Brocos 
como republicano e o reflexo delas em sua concepção de ensino 
durante a carreira de professor na Escola Nacional de Belas Artes 
articulada à legislação do final do século XIX e início do século XX. 
A hipótese é que, como um adepto da doutrina liberal, Brocos de-
monstra afinidades com três princípios: o da formação profissional 
como meta para o ensino artístico, o da identificação com métodos 
de ensino relacionados à legislação higienista e, por fim, o do ensino 
de artes centrado na valorização da nacionalidade e do desenho de 
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ornatos. A discussão desses fundamentos só é possível mediante a 
compreensão do pensamento de Brocos como algo que emerge de 
sua produção geral como artista visual, escritor de ficção, professor 
e estudioso do ensino de artes. Utilizamos aqui conceitos como 
“republicano” e “liberal” sem adentrar nas nuances que esses termos 
adquirem a partir dos estudos contemporâneos da ciência política. 
São tomados como um posicionamento que nasce genericamente 
de posições contrárias ao Império e às determinações desse regime 
no campo social. 

A biografia de Isidoro Brocos (1841-1914), irmão de Modesto 
Brocos, traz indícios diretos de que o pintor espanhol era, como 
afirmamos, um simpatizante de ideias republicanas. A origem do 
pintor é um desses indicativos:

Pasa su infancia en los bajos del antiguo palacio de los condes de 
Altamira, demolido a finales del siglo XIX para la construcción 
de la plaza de abastos compostelana, donde miembros de su 
familia servían como campesinos y criados. Su padre, Eugenio, 
era pintor y grabador, trabajó como “pintor de coches y carruajes” 
y posteriormente como portero para esta familia. Encuanto a su 
tío Juan, era escultor; ambos eran socios del Liceo la Amistad de 
Santiago de Compostela, liberales y republicanos. (Abanca, [1914?]).  

Brocos deixou a Espanha ainda jovem sob a conjuntura de lutas 
entre conservadores e liberais, e provavelmente foi influenciado 
pelos ideais republicanos de seu pai e do tio Juan. Há registros de 
que passou a contribuir com xilografias no jornal republicano O 
Mequetrefe logo que se matriculou como aluno na Academia Imperial 
de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1875. Seus escritos também 
comportam três referências ao republicanismo: uma se encontra 
no livro A questão do ensino de Bellas Artes, em que Brocos inicia sua 
justificação para a crítica ao diretor Bernardelli mostrando-se avesso 
à barbárie da escravidão: “já se vão longos annos que isto aconteceu 



145

[...]; foi na época do Império, ainda havia a escravidão, ainda existia 
aquele resto de barbaria” (Brocos, 1915, p. 95). Outra referência está 
em sua utopia Viaje a Marte, que revela sua simpatia às ideias de 
mudança (Brocos, 1930, p. 11). Nessa obra, o autor se mostra favo-
rável às reformas radicais ao constatar que os Estados, no cenário 
retratado, haviam mantido boas intenções, mas ineficazes, nada que 
pudesse remediar os males do mundo. Aqui ele cita o comunista 
belga Ernest Gilou: “Como dice un comunista belga: restée a l’etat 
de bonnes intentións ineficaces” (p. 11). A terceira passagem que 
indica a afinidade de Brocos com a cultura republicana também 
se localiza nesta ficção, quando o autor elege para protagonista da 
obra o ilustrado Benito Jerónimo Feijóo (1676-1764), considerado 
um dos ensaístas mais destacados da Primeira Ilustração Espanhola. 
Inspirado na literatura de Feijóo, o artista desenvolve ideias sobre 
as mulheres e a organização do Exército, e descreve uma série de 
mudanças exemplares realizadas em Marte sustentando que elas 
deveriam ser imitadas na terra. 

Brocos estava afinado com o pensamento liberal no Brasil, a 
despeito das contradições que este apresentava: no Brasil do en-
tresséculo, ser liberal implicava obter representatividade política e 
privilégios econômicos ao passo que o trabalhador escravo era excluí-
do mediante coação jurídica (Bosi, 1992, p. 199-200). A conjuntura 
de implantação do liberalismo reforçou também a separação entre 
trabalho manual e intelectual. Na perspectiva do ideário republica-
no, a República nasceu sob a influência do positivismo, propondo 
liberdade, laicidade e gratuidade na educação. Desejava ainda superar 
a tradição clássica das humanidades, acusada, muitas vezes, de ser a 
responsável pelo academicismo brasileiro. Todavia, em que pesem 
os fundamentos desse ideário, as medidas educacionais esbarraram 
nas raízes de uma sociedade excludente e escravista, o que favoreceu 
os ginásios e escolas superiores voltados para uma pequena parcela 
da sociedade. Isso explica a cisão ocorrida no mundo do trabalho.
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No contexto de transição para a República, o problema da 
substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre envolveu a 
educação. É nesse ambiente que surge a Reforma Benjamin Constant 
de 1890, que inspira a reforma da Escola Nacional de Belas Artes. 
Na lei de 1890, procurava-se conciliar os estudos literários com os 
científicos. Essa mentalidade positivista advogava a desoficialização 
do ensino, e isso abriu caminho para uma tendência que se acentuou 
desde a crise do Império, a de acender a discussão sobre as artes 
profissionais. Esse debate expressava a contradição entre a for mação 
do artista para a chamada “grande arte” e a do “artista artífice”, que 
conferia à atividade um sentido utilitário – a mesma polêmica que 
criou oposições entre o Liceu de Artes e Ofícios (1856-1857) e a 
Academia de Belas Artes. 

A preocupação em instruir artífices e operários já existia na 
Academia Imperial desde os estatutos de 1855 sob a conjuntura da 
Reforma Pedreira. Esse projeto foi tentado pelo diretor da Aca-
demia, Manuel de Araújo Porto Alegre (1808-1879), porém sem 
sucesso em razão da conjuntura social brasileira e das diversas difi-
culdades internas da própria instituição (Squeff, 2000). Favorável à 
ideia, Brocos (1915, p. 49-59) defende os cursos noturnos com livre 
frequência, a criação de um professorado de Desenho e a formação 
de um artista-artífice, que, segundo ele, poderia ser a fonte de um 
processo de desenvolvimento das artes no Brasil e de melhoria do 
gosto artístico nas classes ilustradas. Tal iniciativa, aliás, já existia 
nos antigos estatutos da Academia, encontrados pelo professor 
no Convento de Santo Antônio. Ao tomar conhecimento dessa 
iniciativa, ele fica bastante impressionado (p. 65). Segundo ele, o 
estudo do desenho seria fundamental para o exercício de qualquer 
profissão, e não foi devidamente enfatizado pela Reforma de 1890:

O estudo do desenho deve merecer a mais carinhosa proteção 
por parte do governo, a fim de espalhar e desenvolver o gosto 
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artístico tão necessário a todos que se dedicam, quer às artes 
maiores, quer às artes menores, desenvolvimento este que trará, 
fatalmente, o aperfeiçoamento das indústrias nascentes no Brasil. 
(Brocos, 1915, p. 48). 

Para estimular o desenho, seria preciso organizar um curso 
especial e titular professores com formação no tema, e esses crité-
rios foram incluídos pela Lei Rivadávia Corrêa (1911), atraindo os 
elogios de Brocos. A lei passou a exigir o concurso de habilitação 
para a obtenção dos cursos de professorado, preenchendo lacunas 
relativas ao assunto (p. 50). Essa lei é a mais radical no processo de 
desoficialização do ensino desde a implantação da República. Ela 
propõe a frequência não obrigatória e a não exigência da validação 
oficial de diplomas e extingue a necessidade da comprovação, vin-
culada ao Estado, dos estudos secundários. Os institutos públicos 
de ensino superior e os de ensino fundamental, como o Colégio 
Pedro II, não seriam mais referências para as escolas públicas ou 
privadas, pois seus diplomas poderiam ser substituídos por me-
ros certificados. Enfim, a Reforma Rivadávia Corrêa reforçou a 
tendência a estimular a liberdade de ensino e a desoficialização. 
As escolas públicas passariam a ter ampla autonomia nas gestões 
administrativa e pedagógica, subordinando-se não mais ao Estado, e 
sim ao recém-criado Conselho Superior de Ensino. Esse conselho era 
formado pelos diretores das seis escolas públicas federais brasileiras 
(Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, Direito de São Paulo e de 
Pernambuco, Politécnica do Rio de Janeiro e Colégio Pedro II) e 
por um docente de cada um desses estabelecimentos. 

O Decreto de 1911 provocou uma série de descontentamentos 
e acabou por ser modificado três anos depois pela Reforma Carlos 
Maximiliano (1915), que o revogou, mas ele foi, talvez, a reforma mais 
liberal dos primeiros tempos republicanos. Ao valorizar a educação 
livre e a equiparação das instituições privadas às públicas, negou 



148

o princípio de se garantir aos indivíduos a educação como direito 
social a ser assegurado pelo Estado. 

A Reforma de 1915 estabeleceu as diretrizes do Conselho Su-
perior, considerado uma instância deliberativa e consultiva, man-
tendo, com essas diretrizes, alguma autonomia para as instituições 
de ensino. Brocos admite a importância do Conselho Superior, por 
ele avaliado como uma congregação capaz de se colocar como base 
decisória autônoma, e reclama dos regulamentos de 1890, 1901 e 1911, 
dizendo que nessas leis nada se encontrava sobre a indústria nacio-
nal e as artes profissionais, fundamentais para o desenvolvimento 
do país (Brocos, 1915, p. 60). Em sua visão, a Escola de Belas Artes 
não deveria ter como único intuito formar artistas para exercer a 
grande arte; ao contrário, na condição de centro irradiador da cul-
tura artística a ser difundida no Brasil, deveria aperfeiçoar o gosto 
artístico nas fábricas e oficinas. Para isso teria de ser frequentada 
por marmoristas, entalhadores, ourives e outros profissionais que 
pudessem aplicar o conhecimento das artes em suas atividades (p. 62).

Apesar das afinidades de Brocos com os princípios liberais, é 
possível identificar sua concordância, também, com fundamentos 
da última legislação educacional do Império: a Reforma Leôncio de 
Carvalho (Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879), conhecida por 
seus preceitos higienistas e por seus métodos de ensino, o método 
intuitivo e a emulação. Esses métodos são declaradamente defendidos 
por Brocos em seu livro sobre o ensino de Belas-Artes.

Conforme aponta Saviani (2008, p. 36), o higienismo faz parte da 
essência da Reforma Leôncio de Carvalho, que apresenta o tema já no 
seu artigo 1º: “é completamente livre o ensino primário no município 
da Corte e o superior em todo o Império, salvo a inspeção necessária 
para garantir as condições de moralidade e higiene”. Para o autor, 
esse tema ganhou força no ideário pedagógico brasileiro na segunda 
metade do século XIX, especialmente por causa da constituição da 
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medicina como campo disciplinar. Saviani cita o discurso do Dr. Luiz 
Correa de Azevedo na Academia Imperial de Medicina em 1821 e o 
interpreta como um discurso liberal iluminista de fundo eugênico: 
“Ergamos à maior altura a instrução e a educação; formemos legiões 
lealmente civilizadas; façamos uma humanidade robusta, e conju-
remos assim esse futuro medonho de debilidade e apatia” (Saviani, 
2008, p. 137). O autor enfatiza a recepção desse discurso por José 
Gonçalves Gondra, que o trata como uma “pregação salvacionista, 
civilizatória e eugênica que, no limite, se confunde com o próprio 
estatuto a que a ciência médica queria ser elevada” (p. 137).

Se a legislação das Escolas de Primeiras Letras equacionava a 
didática pedagógica com o método do ensino mútuo49 e a Reforma 
Pedreira (1854) adotava o método do ensino simultâneo,50 a Reforma 

49 Ensino mútuo: “também conhecido como sistema monitoral, esse método 
pregava, entre outros princípios, que um aluno treinado ou mais adian-
tado (decurião) deveria ensinar um grupo de dez alunos (decúria), sob a 
orientação e supervisão de um inspetor. Ou seja, alunos mais adiantados 
deveriam ajudar o professor na tarefa de ensino. Essa ideia resolveu, em 
parte, o problema da falta de professores no início do século XIX no Bra-
sil, pois a escola poderia ter apenas um educador. O quaker inglês Joseph 
Lancaster (1778-1838) [...] estabeleceu, em 1798, uma escola para filhos da 
classe trabalhadora, também utilizando monitores para o encaminhamento 
das atividades pedagógicas. Todavia, Lancaster amparou seu método no 
ensino oral, no uso refinado e constante da repetição e, principalmente, na 
memorização, porque acreditava que esta inibia a preguiça, a ociosidade, 
e aumentava o desejo pela quietude. Em face desta opção metodológica, 
ele não esperava que os alunos tivessem ‘originalidade ou elucubração 
intelectual’ na atividade pedagógica, mas disciplinarização mental e física” 
(Dicionário interativo da educação brasileira, 2001). 

50 Ensino simultâneo: “visa atender um grande número de alunos separados 
em subgrupos conforme o grau de desenvolvimento. Segundo esse método, 
cada professor deveria atender a três classes. Foi criado e sistematizado por 
São João Batista de la Salle (1651-1719), que suavizou a disciplina escolar da 
sua época, proibindo os castigos físicos. O método simultâneo superou o 
método individual de ensino, em que o professor atende individualmente 
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Leôncio de Carvalho (1879) manifestava explicitamente sua defesa do 
“ensino intuitivo ou lições de coisas” (artigo 9º). O método intuitivo 
surgiu na Alemanha no final do século XVIII e foi divulgado pelos 
discípulos de Pestalozzi (1746-1827)51 no decorrer do século XIX na 
Europa e nos Estados Unidos. Essa técnica esteve nas propostas de 
reforma da instrução pública no final do Império e foi defendida 
por Rui Barbosa (1849-1923). Ligada à conjuntura da ineficiência 
do ensino em face das exigências da industrialização crescente, a 
pedagogia intuitiva procurava viabilizar materiais didáticos como 
suportes físicos de seu novo método. Os materiais gerados foram 
apresentados nas exposições universais de produção industrial rea-
lizadas na segunda metade do século XIX com a participação de 
diversos países, entre eles o Brasil, e compreendiam peças do mobi-
liário escolar, quadros-negros parietais, gravuras, objetos de madeira 
e diversos outros.52 Houve, também, uma disseminação dos manuais 
do método intuitivo, que se convertiam em materiais essenciais de 
orientação didática para o professor. De acordo com Saviani (2008, 
p. 138), o mais famoso manual foi o do americano Norman Allison 
Calkins, Primeiras lições de coisas, cuja primeira edição data de 1861. 
Foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no Brasil em 1886. 

um aluno por alguns minutos. Porém, trazia como conseqüência o tumulto 
em sala de aula, prejudicando o aproveitamento da disciplina. La Salle 
adotou o método simultâneo de ensinar quando a maioria dos educado-
res de seu tempo ainda se utilizava do método individual” (Dicionário 
interativo da educação brasileira, 2001).

51 O método Pestalozzi propunha partir do mais simples para o mais com-
plexo, fundamento que dá base ao método intuitivo.

52 Brocos estava informado acerca de tudo que ocorria na Europa no campo 
artístico. Em seu livro referente ao ensino de Belas-Artes, há observações 
sobre a 1ª Exposição Universal da Indústria, ocorrida em Londres no ano 
de 1851. Para ele, a França havia suplantado Roma e Florença como centro 
irradiador da arte (Brocos, 1915, p. 40-41).
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O método intuitivo parte do princípio de que o ensino deve 
envolver a percepção sensível por intermédio de objetos, figuras ou 
qualquer material que estimule a percepção através do concreto. 
Estimulada no ensino livre de Leôncio de Carvalho (1879), essa pe-
dagogia se manteve como referência durante a Primeira República 
e fez parte do processo de desoficialização do ensino que culminará 
na Reforma Rivadávia de 1911. Sob essa conjuntura, abrem-se escolas 
por meio de entidades particulares de benemerência, que se propu-
nham a oferecer ensino gratuito, como o Imperial Liceu de Artes e 
Ofícios, fundado em 1858 pela Sociedade Protetora de Belas Artes, 
em que Brocos foi professor. 

Brocos é explícito ao defender o princípio pedagógico do método 
intuitivo, que, embora oriundo das leis do Império, estava de acor-
do com o seu objetivo de favorecer o aprendizado prático, voltado 
para uma sociedade que se industrializava e, portanto, necessitava 
formar artistas-artífices: “Não há dúvida, o método de ensino a se-
guir-se com os alunos que estudam bellas artes deverá ser intuitivo, 
[...] entrar pela vista, e não pelos ouvidos” (Brocos, 1915, p. 53). O 
autor explica com detalhes como o professor deveria proceder com 
os elementos concretos de seus instrumentos didáticos, tanto nas 
aulas de Desenho, quanto nas de Pintura e Escultura: 

Não é possível que um rapaz entre para a aula de pintura e o 
professor lhe entregue as tintas e diga: – pinte – sem nunca ter ele 
pegado em um pincel. É necessário que o professor dê previamente 
uma explicação da theoria das cores, do emprego das tintas e, 
sobretudo, tome o pincel e pinte para o alumno conhecer o processo 
de pintar. (p. 52). 

A emulação, conforme dissemos, era outro princípio que per-
tencia à ambiência eugênica da legislação do final do Império e que 
recebeu elogios de Modesto Brocos. Para ele, esta deveria ser uma 
das principais atribuições do Conselho Superior aperfeiçoado pela 
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Reforma Rivadávia: “a de conservar em constante estado de emulação 
professores e alunos nas diversas aulas, além de tirá-los da apathia 
que porventura [viesse] dominar em qualquer delas” (p. 32). Do seu 
ponto de vista, a emulação era “uma das forças mais poderosas para 
o progresso humano” (p. 32).

Esse método originou-se do Ratio Studiorum da pedagogia je-
suítica, um plano de estudos aprovado em 1599 para ser adotado em 
todos os colégios jesuíticos e que estabelecia as regras a serem seguidas 
por professores e alunos. O método da emulação era considerado 
algo diferente da competição, que “alimenta as paixões viciosas, 
acende a ira e instiga a vingança”. No Ratio Studiorum, a emulação 
era chamada de “honesta aemulatio, nobre emulação que estimula a 
honra” (Rodrigues, 1917, p. 68). Ela enfatizava os resultados e não 
descartava os castigos físicos como meio para produzi-los. Paradoxal-
mente, a recompensa também era um mecanismo pedagógico muito 
característico do sistema jesuítico e cumpria exatamente a função 
de emular para a honra (Bittar, 2011, p. 240). Ou seja, a emulação 
seguia uma política de prêmios e castigos.

Brocos entende que a emulação precisa ser associada ao ensino 
concreto e ao estímulo através de objetos e de aulas práticas que 
contribuam efetivamente para a formação profissional do artista. 
Sendo assim, ele critica os professores que não tocam nos trabalhos 
dos alunos para fazê-los entender, na prática, o “sentimento de uma 
linha” ou como “fazer cantar uma forma”. Esses professores não 
deveriam premiar alunos (Brocos, 1915, p. 52).

Em sua concepção de professor, para se ensinar e difundir o gosto 
artístico no Brasil, era necessário partir do mais simples, do desenho 
de ornatos, o que, de fato, criaria espaço para o desenvolvimento 
de uma arte genuinamente brasileira. Esse tema será ampliado em 
Retórica dos pintores, livro de 1933. 

Darwin estuda o estado embryonario da criança e tira dele todas 
as consequências para averiguar a origem do homem. Nós também 
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deveremos estudar o estado embryonario das artes e seguir o seu 
desenvolvimento, para depois tirar as consequências e aplicá-las 
ao nosso methodo de ensino. Antes, porém, precisamos indagar 
como as artes se manifestaram na humanidade. (Brocos, 1915, p. 34).

Brocos considera que os ornatos estão entre as primeiras mani-
festações artísticas da humanidade e que os desenhos encontrados 
nos índios do Amazonas são muito parecidos com os dos tempos 
pré-históricos gregos e com as expressões artísticas de Micenas. 
Partindo-se dessa ideia, seria apropriado começar a ensinar o dese-
nho pelos ornatos para instruir as classes populares sobre educação 
artística e, só mais tarde, ampliar este ensino. Em Retórica dos pin-
tores, o professor assinala a importância dos vasos de Marajó como 
um ponto de partida para a arte nacional e, quando discorre sobre 
a arquitetura, enfatiza a necessidade de estilizar a flora brasileira, 
substituindo a “folha de acantho pela folha do nosso mamoeiro”, ou 
mesmo de usar em decorações arquitetônicas os animais da fauna 
do Brasil, a exemplo da preguiça, do tatu e do tamanduá (Brocos, 
1933, p. 131-136). No texto de 1915, o autor detalha a forma como esse 
ensino deve ser realizado: o professor e o aluno têm de se apropriar 
de maneira prática do modelo e, a partir daí, realizar um esforço 
para estimular a imaginação criadora. O aluno manipula o modelo 
concreto, o professor o corrige com exemplos práticos e, depois, eles 
retomam o trabalho criando em cima das formas.  

Brocos constata que, em virtude de ser o Brasil um país novo, 
construíram aqui uma academia sem muito preparo para ensinar 
pintura, escultura, gravura e arquitetura. E que as artes ornamentais 
deveriam ser ensinadas em primeiro lugar, pois eram as únicas que 
tinham cabimento na criação da Academia (Brocos, 1915, p. 36). 
Acrescenta ainda que não podemos julgar uma instituição sem levar 
em conta o meio em que ela está inserida e sem considerá-la em seu 
tempo e espaço. Tampouco “devemos imitar servilmente o que se 
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faz nos paizes da Europa: as instituições que de lá [importarmos] 
deverão ser primeiro estudadas, de modo que possam adoptar-se e se 
[amoldar] em nosso meio” (p. 36). Reforçando essas recomendações, 
Brocos propõe um curso de Desenho e uma galeria de moldagens 
em gesso de ornatos como elementos de partida para a arte nacional 
(p. 43). O curso do professorado de Desenho seria suplementar, com 
dois anos de frequência, e, nas aulas de ornatos ministradas ali, os 
alunos aprenderiam a estilizar a flora e a fauna brasileira e a fazer 
composições em todos os estilos.

Do que foi exposto, é possível inferir que Brocos era um pro-
fessor-artista vigilante quanto às transformações e demandas de 
seu tempo. Como republicano convicto, suas ideias sobre as artes 
profissionais foram vivamente defendidas em seus livros para a 
instrução do ensino de Belas-Artes. Com empenho e argúcia, o 
artista-professor foi capaz de perceber as tendências de valori-
zação do ensino profissional e a necessidade de estender esse ensino 
para o campo das artes nos primeiros anos da República. Estava 
atento não apenas às reformas da Escola Nacional de Belas Artes, 
mas também à sua adequação às discussões sobre a legislação e as 
políticas educacionais vigentes desde o final do Império. Filiou-se ao 
pensamento pedagógico eugênico e aderiu à metodologia intuitiva 
marcada por premiações e pela defesa do artista-artífice, alegando 
a conjuntura de despreparo da população para lidar com uma so-
ciedade livre: era preciso valorizar a atividade produtiva e educar 
os indivíduos, despertar-lhes um sentimento de sobrevivência em 
uma sociedade altamente excludente e estratificada, governada por 
uma pequena elite. A concepção do trabalho como meio para con-
formar mentalidades mais ordeiras e civilizadas estava no ideário 
republicano que ele defendia.  

Movido pela consciência de que era preciso pensar uma arte 
nacional no seio da República nascente, propõe que os modelos 
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europeus sejam adaptados à conjuntura brasileira. Nessa direção, 
empenha-se em reproduzir tipos nacionais, especialmente negros, 
apresentando-os em atividades de trabalho, como em Engenho de 
mandioca (1892), ou discutindo o processo de miscigenação, como 
em A redenção de Cã (1895), os exemplos mais conhecidos. São estas 
as suas maneiras de se colocar como profissional e artista em uma 
sociedade que vivia um intenso processo de transformação. 

Não obstante essa concepção nacionalista, sua perspectiva eu-
ropeia e eugênica ficará, todavia, evidenciada no livro publicado 
em Valencia, Viaje a Marte, de 1930. Ali, em um esforço de delinear 
a organização ideal, Brocos preconiza a seleção de raças para um 
horizonte de expectativas a ser alcançado, o da cultura branca e 
civilizada na qual deveria se transformar a sociedade brasileira. 
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PARTE IV

BROCOS COMO UTOPISTA



M. Brocos. Desenho

 

Fonte: Fonte: Acervo da família Brocos.



9 Viaje a Marte

Este capítulo, centrado na discussão dos entrelaçamentos entre 
ficção e história, tem como base algumas inquietações em torno 
da obra de ficção Viaje a Marte, publicada em Valencia (1930) pelo 
artista galego Modesto Brocos y Gomez (1852-1936), professor da 
Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro entre 1891 e 1896 
e, depois, de 1901 a 1936. 

Partimos do seguinte princípio defendido por Paul Ricoeur 
(1997) ao discutir o entrecruzamento entre história e ficção: “a ver-
dadeira mimese da ação deve ser procurada nas obras de arte menos 
preocupadas em refletir sua época”. Para o autor, é “justamente 
quando uma obra de arte rompe com a imitação (no sentido vulgar 
do termo), com um tipo direto de verossimilhança, [...] que ela de-
senvolve sua função mimética”. O “quase-passado” da narrativa, seu 
elemento persuasivo, deve ter uma relação com a verossimilhança, 
mas essa relação não é direta; o verossímil é o que poderia ter sido, 
o que se encontra com o provável, “com os possíveis ocultos de um 
passado efetivo”. Segundo Aristóteles, o verossímil “recobre, ao 
mesmo tempo, as potencialidades do passado real e os possíveis 
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‘irreais’ da pura ficção” (Ricoeur, 1997, p. 329-331).  Ricoeur explica 
que a verossimilhança compreendida como uma modalidade de 
semelhança com o real foi uma confusão provocada pelo romance 
realista e que isso colocou a ficção no mesmo plano da história. Esse 
entendimento, segundo ele, é enganador, e a semelhança com o real 
não é o mais interessante no campo da verossimilhança.

A afinidade entre o verossímil da pura ficção e as potencialida-
des da história talvez explique, completa o autor, por que o ato de 
libertar a ficção das coerções da história, efetivadas na prova docu-
mental, não constitui a última palavra acerca da liberdade da ficção. 
Afinal, se externamente a ficção está livre da prova documentária, 
internamente ela se encontra atada, a serviço do quase-passado, ou, 
em nosso caso, do quase-futuro, um outro elemento para identificar 
a “coerção do verossímil” (Ricoeur, 1997, p. 332). 

Admitindo essa responsabilidade da ficção, a primeira pergun-
ta que guia nossa leitura é: que tipo de “coerção do verossímil” foi 
utilizada por Modesto Brocos em seu livro de ficção Viaje a Marte? 
Nossa hipótese é que ele faz ancoragens na história para fomen-
tar discussões de seu tempo: questões de eugenia relacionadas aos 
projetos de branqueamento e às políticas migratórias do início da 
República brasileira. Para isso, lança mão da estratégia da verossi-
milhança como forma de persuadir e, elaborando ideias de forma 
irônica, atinge um estranhamento provocativo. Assim apresentado, 
seu texto pode ser identificado com o modo satírico de apresentação 
de uma narrativa, uma utopia no caso.

O modo satírico inspirado na sutil ironia parece ter sido uma 
constante nas opções estéticas de Modesto Brocos. Esse traço ficou 
evidenciado em sua colaboração com o jornal satírico republicano O 
Mequetrefe, ainda quando era um jovem aluno da Academia Imperial 
de Belas Artes em 1875, e em suas participações nos Salões de Humor 
da Escola Nacional de Belas Artes, já como professor de Desenho. 
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Seu quadro-ícone vencedor da medalha de ouro na II Exposição 
Geral de Belas Artes, o quadro A redenção de Cã, também reflete o 
modo satírico. A obra ecoa ironicamente o ideal de branqueamento 
presente em alguns setores da intelectualidade brasileira vinculados 
às instituições artísticas e políticas. 

Passamos agora a examinar a realização do modo satírico nas 
utopias, mas antes é preciso explicar que utilizamos a expressão 
“modo” por considerar que esse gênero é uma formalização do uto-
pismo, forma literária que só se torna mais codificada a partir da 
utopia de Morus, em 1516. O modo satírico se revela, por exemplo, 
nas anedotas, que são comuns nos textos utópicos. Segundo Ribeiro 
(2009), ele pode ser identificado em obras que não pertencem ao 
gênero da sátira, mas que a utilizam de alguma maneira. Como 
explica ele, essa modalidade “indica um ataque humorado nos cam-
pos da moral, da religião, da política e da literatura, que podemos 
encontrar expresso em vários gêneros” (p. 140). Essa característica é 
vista, por exemplo, nas sátiras mais antigas, denominadas menipeias 
– formalizadas por Menipo de Gadara, como vimos no Capítulo 3. 
As menipeias denotavam hibridismo formal e a presença de certa 
ambiguidade, de sorte que quem as lesse não sabia dizer ao certo se 
eram obras sérias ou cômicas. 

A utopia inclui narrativas descritivas que, não raro, têm sido 
caracterizadas como satíricas. Como poderíamos dizer com Northrop 
Frye (1957, p. 223), “são contrapartidas irônicas” do nosso mundo. 
Para o autor, existe uma diferença entre a sátira e a ironia. A “sátira 
é a ironia militante: suas normas morais são relativamente claras, e 
[ela] aceita critérios de acordo com os quais são medidos o grotesco 
e o absurdo”. Assim, 

a invectiva abrupta ou xingamento é sátira em que há relativamente 
pouca ironia: por outro lado, sempre que um leitor não esteja certo 
de qual seja a atitude do autor, ou de qual [deve] ser a sua, temos 
ironia com relativamente pouca sátira. (Frye, 1957, p. 219). 
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Isso ocorre nas narrativas irônicas não tão militantes, que compor-
tam muito hibridismo formal e nos deixam sem saber se devemos 
ou não rir. Essa particularidade foi discutida por Bakhtin ao tratar 
da sátira menipeia: “a presença da ambigüidade [...] faz com que 
o leitor hesite em optar pela seriedade ou comicidade do texto” 
(Ribeiro, 2009, p. 141).

Esse foi o aspecto que nos chamou a atenção em nossa primeira 
leitura de Viaje a Marte. Impressionou-nos a história cheia de con-
teúdos recebidos como republicanos de tendência socialista por 
alguns de seus leitores.53 Na dedicatória que faz a seu neto Péricles, 
Brocos acentua, claramente, que sua utopia “tinha intenção reali-
zável”. Segundo ele, quando era jovem como o neto, a República 
na Espanha era considerada uma forma de governo de assassinos e 
malfeitores, mas, na altura da publicação do livro, em 1930, metade 
dos governos era republicana. Podia até ser, dizia ele, que, no fim 
da vida de seu neto, ele chegasse a ver realizadas muitas das ideias 
apresentadas no livro: 

Cuando tenia poca más edad que tu, considerábase en España 
a la forma republicana (debido a los crimenes de la revolución 
francesa) como el gobierno de asesinos y malhechores; y si algún 
desgarrado menta se la comunidad de bienes y de benefícios entre 
lostra bajadores, era mirado como um bicho raro o un insensato. 
[...] y aun cuando lo que digo aqui no pase de um sueño, será muy 
posible que en el fin de tu vida veas realizadas algunas de las utopias 
que presento en este libro. (Brocos, 1930, p. 7).

53 Jaureguízar (2009, p. 1313) diz que Brocos tinha tendências de esquerda, 
embora tenha vivido comodamente no Brasil: “aún siendo ambos muy 
de izquierdas, Brocos vivió cómodamente em Brasil, sin sufrir el menor 
problema para escribió una novela de socialismo utópico, cercano al 
anarquismo y a la literatura de combate”.



163

No “Prólogo”, o autor começa por afirmar que uma ficção é 
necessária, pois o mal-estar de sua sociedade não se resolverá com 
regulamentos, “nem [com] catecismos, nem com lei alguma, mas pela 
luta entre os que aspiram e os que resistem” (p. 11). Essa intenção 
realizável de um artista com ideias republicanas traz um sentido de 
seriedade à obra, que ganha uma feição de algo concreto e verossímil. 

Todavia, quando lemos sobre a instituição das “irmãs huma-
nitárias”, começamos a desconfiar que Brocos tinha a intenção de 
fazer rir. As irmãs eram religiosas que faziam sexo por dinheiro, por 
terem conseguido “superar os tempos bárbaros da terra”, quando “os 
conventos se apresentavam como locais de gente inútil e folgazã” 
(p. 230, tradução nossa). Dispuseram-se a “servir a humanidade” 
mesmo vivendo em convento. Para isso, apresentavam-se formal-
mente às instituições, onde ficavam disponíveis para trabalhos em 
hospitais e asilos, e, inclusive, para servir como “esposas carinhosas”. 
Como tudo isso era controlado rigidamente por exames médicos 
preventivos, a associação com as irmãs humanitárias era uma ação 
pública que garantia a higiene da população de Marte, além de ter 
outras utilidades. Quando vai conhecer a instituição, o protagonis-
ta do livro se impressiona com as instalações e os rituais internos, 
sobretudo ao visitar a alcova das irmãs humanitárias:

Feijóo, en aquel momento me dijo: aqui, en esta alcoba, las hermanas 
de servicio se portan con los visitantes como prodría hacerlo 
una esposa cariñosa con su marido; mas fuera de este recinto no 
admitirian ademanes ni palavras que fuesen contrarias a la decencia 
y las buenas costumbres. (p. 243).

Embora seja possível presumir o intencional caráter burlesco 
da obra, o riso que ela provoca, entretanto, é, de um lado, um riso 
contido pelas referências históricas que Brocos inseriu na narrativa, 
e, de outro, um riso duvidoso, pela intenção da busca da verdade, 
algo próprio do gênero utópico. Afinal, o que caracteriza a utopia 
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de Brocos? A sátira ou a ironia? A história se caracteriza por uma 
viagem e apresenta as ideias em forma de diálogo, às vezes, híbrido, 
quase monológico.54 O diálogo se dá entre o narrador e o personagem 
histórico mais popular da Ilustração espanhola, Benito Jerónimo 
Feijóo y Montenegro (1676-1764), frade da Ordem de São Bento, 
intelectual ensaísta considerado o precursor da enciclopédia. Feijóo 
é o guia do personagem-autor e o instrutor das mudanças proces-
sadas na sociedade marciana, que, em uma época “bárbara”, havia 
experimentado um tipo de vida inferior, como a que se vivia na Terra. 
É desse intelectual que Brocos capta muitas das ideias presentes no 
livro, como as referentes às mulheres e ao exército agrícola, pers-
pectivas já esboçadas por Feijóo em seu livro Teatro crítico universal, 
que abarca o período 1726-1740. Por exemplo, além de ter razoável 
liberdade sexual, as mulheres de Viaje a Marte deveriam votar, e a 
elas se reservava um terço dos cargos eletivos, para garantir que seu 
voto seria computado de alguma forma. Em Marte, a civilização 
tinha como princípio a total emancipação da mulher, que era, “em 
tudo, igual ao homem” (Jaureguízar, 2009, p. 1319, tradução nossa).  

No que diz respeito ao exército agrícola, Brocos se refere a ele 
colocando em destaque as ideias de Feijóo sobre a valorização da 
agricultura. De acordo com Feijóo (1986), a agricultura era fruto da 
inocência, algo verdadeiramente divino, logo nenhuma arte poderia 
competir com ela desde a Antiguidade. Em seu Teatro crítico uni-
versal, depois de descrever exaustivamente as razões da nobreza da 
agricultura, Feijóo evoca as Geórgicas, de Virgílio, para enfatizar a 
felicidade dos povos cujos instrumentos de guerra se transformam 
em instrumentos de agricultura: “!Feliz o reino donde los soldados 
dejan las espadas por los azadones!” (Feijoó, 1986, p. 441). Esses ideais 

54 Baseada no pensamento de Platão, segundo o qual a verdade possui natu-
reza dialógica, Ribeiro (2009, p. 142) explica que essa é uma característica 
comum nas utopias.
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estão refletidos no exército agrícola de Viaje a Marte, formado por 
soldados diferentes dos da Terra. Na Terra, os soldados “nada fazem, 
consomem nem produzem, e, se alguma vez trabalham, é para des-
truir as propriedades e matar pessoas. [Já o exército agrícola] tem a 
santa missão de conservar a propriedade e cultivar a terra marciana” 
(Brocos, 1930, p. 31, tradução nossa). 

Alguns aspectos irônicos desse estranhamento do inverossímil 
realizado na utopia de Brocos são particularmente significativos, 
não somente por nos ajudar a compreender as estratégias ficcionais 
do autor, mas também por estimular hipóteses a respeito de seu 
pensamento sobre o Brasil e sobre as ideias eugênicas. Entre eles, 
estão as críticas à Igreja e à escravidão,55 decorrentes de suas ideias 
republicanas, e o projeto de miscigenação. Por meio desses aspectos, 
vemos que, de fato, Brocos parece defender a república e identi-
ficar-se com as práticas eugênicas, conquanto, em sua opinião, o 
projeto de embranquecimento brasileiro seja um projeto complexo. 
Na concepção do autor, os negros eram bem difíceis de mestiçar: 

Já se havia conseguido muito em tempos anteriores melhorando 
as raças separadamente, de modo que a raça branca com a amarela 
foi de fácil mestiçagem. Entretanto o mesmo não aconteceu com 
a raça negra, que, mesmo tendo havido anteriormente o cuidado 
de se selecioná-la, oferecia dificuldades em razão da cor. (Brocos, 
1930, p. 183, tradução nossa).

O diálogo crítico com ideias religiosas é claro na obra A redenção 
de Cã, que, no próprio título, fere as interpretações convencionais 

55 Apesar de Brocos considerar a escravidão um “aspecto bárbaro da sociedade 
brasileira”, sua aproximação com os tipos negros no Brasil parece ter se 
dado mais pelo exótico e pelo desejo de realizar uma obra de temática 
original. Na exposição realizada na Escola Nacional de Belas Artes em 1895, 
havia dez quadros com temática negra de sua autoria. Ele é considerado 
o primeiro pintor que se interessa pelo tema, após Debret (1768-1848).
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da história do Gênesis, 9: 20-27. Em 1911, dezesseis anos após sua 
elaboração, a obra foi levada ao I Congresso Internacional das Raças 
(Londres) pelo diretor do Museu Nacional, o médico e antropólogo 
João Batista de Lacerda, que a usou para ilustrar uma profecia propa-
lada à época: a ideia de que, em três gerações, o Brasil seria branco. Na 
tela, a conjunção entre o discurso artístico e o científico se faz notar, 
trazendo à luz a ideologia republicana de formação da nação brasileira. 

A figura máxima de A redenção de Cã é o menino branco, re-
presentação do Menino Jesus, e o modelo usado por Brocos para 
pintá-lo teria sido o filho do jurista e magistrado Rodrigo Ottávio, 
de provável ascendência nórdica. Entretanto, o suposto pai do filho 
nórdico, o branco sertanejo que ri na obra, parece ironizar o projeto 
de embranquecimento ali pressuposto: “A um lado, o pai da cria-
tura, um homem branco sentado com as pernas cruzadas e luzindo 
um irônico sorriso” (Bueno; Jimenez, 2000, p. 118, tradução nossa). 
Afinal, Cã redimido seria Cã embranquecido? 

João Batista de Lacerda captou o sentido original da obra de 
Brocos quando a utilizou como ilustração do processo de embran-
quecimento? Suas ideias sobre o futuro do Brasil eram condizentes 
com as do pintor? Na condição de intelectual familiarizado com 
as teorias eugenéticas, como a de Francis Galton,56 Lacerda expôs, 
naquele momento, no auditório da Universidade de Londres, sua 

56 Francis Galton (1822-1911) foi um antropólogo, meteorologista, matemá-
tico e estatístico inglês. Era primo de Charles Darwin e, baseado na obra 
desse autor, criou o conceito de eugenia como recurso para “melhorar” 
uma espécie por meio da seleção artificial. O primeiro livro importante 
de Galton, essencialmente para a Psicologia, foi Hereditary genius (1869). 
Nesse livro, ele afirmava que um homem notável teria filhos notáveis. Como 
muitos dos pensadores da época, Galton acreditava que a raça humana 
poderia ser melhorada caso fossem evitados “cruzamentos indesejáveis”. 
O objetivo do autor com essa hipótese era incentivar o nascimento de 
indivíduos mais notáveis ou mais aptos na sociedade e desencorajar o 
nascimento dos inaptos.
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defesa da mestiçagem e do desaparecimento do negro, especialmente 
pelo incentivo crescente à imigração no Brasil. O contexto era de 
discussão sobre a identidade nacional, o que dava margem ao sur-
gimento de ideias para “restaurar”, “curar” o Brasil. Nesse cenário, 
não havia uma posição unívoca. A mestiçagem com finalidades 
eugênicas era uma polêmica entre médicos e juristas no início do 
Brasil republicano. Como exemplo, é possível citar o grupo ligado à 
Faculdade de Medicina de Salvador, a Escola Nina Rodrigues, para 
o qual a miscigenação poderia levar à loucura, à criminalidade e à 
doença. As teorias degeneracionistas, construídas por viajantes como 
Gustave Le Bon (1841-1931),57 Gobineau (1816-1882)58 e Luois Agassiz 
(1807-1873),59 eram comuns entre a intelectualidade brasileira desde 
o século XIX. As principais propostas da polêmica racial incluíram o 

57 Gustave Le Bon foi um psicólogo social, sociólogo e físico amador francês. 
Escreveu várias obras contendo teorias sobre características nacionais, 
superioridade racial, comportamento de manada e psicologia de massas.

58 Joseph Arthur de Gobineau, diplomata, escritor e filósofo francês, foi 
um dos mais importantes teóricos do racismo no século XIX. Exerceu 
atividade diplomática no Brasil por quinze meses (1879-1880) e fixou 
amizade com o imperador Dom Pedro II. Nesse período, Brocos nem se 
encontrava ainda no Brasil.

59 Jean Louis Rodolphe Agassiz foi um zoólogo e geólogo suíço, notório 
por sua Expedição Thayer, uma expedição ao Brasil realizada entre 1865 e 
1866 sob sua liderança. A expedição fez o registro em série de tipos raciais 
brasileiros do Rio de Janeiro e da Amazônia. Constituiu um dos principais 
registros fotográficos do Brasil de meados do século XIX, documento que 
consta atualmente no acervo do Peabody Museum de Harvard. Agassiz 
foi auxiliado pelos fotógrafos Augusto Stahl e Walter Hunnwell. Era 
adepto da poligenia, uma teoria segundo a qual as raças foram criadas 
separadamente e se classificam com base em zonas climáticas específicas, 
sendo dotadas de atributos distintos – ideias hoje consideradas dentro do 
racismo científico. Em 1841, Agassiz publicou com George Gardner um 
texto sobre peixes fósseis da Bacia do Araripe, Ceará.
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branqueamento, o controle da imigração, a regulação de casamentos 
e a esterilização (Diwan, 2007, p. 92-105). 

Tomando por base a leitura de Viaje a Marte, o que dizer das 
ideias de Brocos sobre a eugenia? Pelo projeto que ele apresenta nesse 
livro, ele demonstra ter tido contato com as teorias eugênicas e as 
polêmicas que se processavam no Brasil dos anos de 1920 a 1930. Ao 
descrever a evolução histórica da sociedade marciana, paradigma 
ideal da sociedade humana, defende a unificação das raças: 

Depois de alcançar uma perfeição nunca antes imaginada, a 
humanidade não estava satisfeita, ainda faltava uma grande reforma 
a ser introduzida no planeta, a de unificar as raças fundindo-as em 
uma só, para que a desigualdade desaparecesse ao menos no aspecto 
exterior das gentes. (Brocos, 1930, p. 182-183, tradução nossa). 

Para a unificação das raças, os homens do exército agrícola se 
juntariam, por uma geração, às irmãs humanitárias: as prostitutas 
sagradas escolhidas entre as mulheres sem instrução, as histéricas e 
as de temperamento ardente. Essa geração ficaria abandonada a si 
mesma por mais duas gerações. Durante esse tempo, 

as raças inferiores iriam se aperfeiçoando entre si até que os soldados 
e as irmãs humanitárias renovassem novamente o sangue daquelas 
raças, e, por mais duas gerações, ficavam isoladas [. . .]. Foi um 
trabalho de mil anos. (p. 182, tradução nossa). 

Nota-se aí a dificuldade para melhorar as raças separadamente, como 
o próprio Brocos enfatiza: “a raça branca e a amarela foram de fácil 
mestiçagem, mas não aconteceu o mesmo com a raça negra, que 
oferecia dificuldades por sua cor” (p. 182, tradução nossa). O autor 
parece, portanto, cético em relação ao projeto de mestiçagem que se 
configurava como proposta entre alguns setores da intelectualidade 
artística e científica no Brasil. 

Quando ele publicou o livro, na década de 1930, a Escola Nacional 
de Belas Artes vivia um certo ostracismo quanto às novas tendências 
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artísticas. Desde o início do século, com sua volta ao Brasil depois 
de um pequeno período na Europa, Brocos encontrou dificuldades 
para se recolocar como artista e para recuperar suas atividades na 
Escola.60 Viaje a Marte foi publicado, portanto, sob uma conjuntura 
pessoal de crise e sob um contexto político de debate acerca da arte 
e do futuro étnico nacional. 

As ideias eugênicas no Brasil encontravam-se em franca expan-
são no período. A Sociedade Eugênica de São Paulo foi fundada 
em 1911, e, em 1920, será inaugurada no Rio de Janeiro a Comissão 
Central Brasileira de Eugenia. As discussões nesse momento esti-
veram também nas mãos de médicos psiquiatras, que fundaram a 
Liga Brasileira de Higiene Mental, da qual participaram, além desses 
profissionais, médicos de outras especialidades, educadores, juristas, 
empresários e políticos. Entre os 120 associados, encontravam-se 
Juliano Moreira, diretor do Sanatório de Saúde Mental, Miguel 
Couto, presidente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Carlos Chagas, diretor do Hospital Oswaldo Cruz, e Roquette Pinto, 
diretor do Museu Nacional. Dirigida por Gustavo Riedel (1887-1934), 
a liga objetivava combater “os fatores comprometedores da higiene, 
da raça e da vitalidade da nação” (Diwan, 2007, p. 103). O grupo 
viveu intensos debates, entre eles, a questão da esterilização, que foi 
motivo de discórdia entre seus componentes. Todavia, a campanha 
eugênica de controle de migração e dos casamentos, que passaria a 

60 É desse período a publicação do livro A questão do ensino de Bellas Artes 
(1915), em que se coloca como crítico da escola e da crítica no Brasil. Nesse 
livro, Brocos informa que pintou o quadro A redenção de Cã seguindo uma 
sugestão de tema dada por um de seus professores na antiga Academia de 
Belas Artes. Noé bêbado foi o tema proposto pelo professor. A tela em 
discussão tem uma estrutura formal bastante peculiar às obras realizadas 
com tons anedóticos: a paleta predominante no quadro é terrosa e ama-
relada. Em Retórica dos pintores, o artista explica que nas obras anedóticas 
deveriam sobressair essas cores.
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ser financiada pelos poderes públicos a partir de 1920, praticava a 
esterilização compulsória (Diwan, 2007, p. 105). Eram ideias e fatos 
pulsantes no período.

Os ideais de esterilização estão presentes em Viaje a Marte. Ao 
final das guerras, aparece uma enfermidade que o narrador atribui 
à profanação sexual de cadáveres e às relações com um novo povo, 
até então intocado. Assim, todos os portadores da doença foram 
esterilizados e, dali em diante, só poderiam manter relações com 
outros esterilizados e seus filhos. Assim se procedeu com todas as 
doenças infecciosas ou hereditárias para melhorar a saúde do planeta. 
Além disso, em cada município de Marte, existia uma piscina para 
afogar as crianças que nascessem com algum defeito. O controle de-
mográfico também era adotado, escolhendo-se para a procriação as 
mulheres mais saudáveis e esterilizando-se as demais. Candidatos ao 
matrimônio eram submetidos a um exame de sangue para a análise 
de doenças hereditárias (Jaureguízar, 2009, p. 1319). 

Pelo exposto, Brocos se mantinha atento às discussões sobre 
eugenia no Brasil, tanto que considerou a questão em sua forma 
mais radical na ficção Viaje a Marte. Ele publica o livro no ano 
seguinte ao do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia no Rio 
de Janeiro (1929), que contou com mais de duzentos participantes. 
Muitos dos temas adotados por Brocos na ficção discutida estão na 
pauta do Congresso: exame pré-nupcial, proteção à nacionalidade, 
restrições sexuais e outros. Para apresentar estas suas ideias sobre o 
quase-futuro brasileiro, Brocos lança mão de uma narrativa irônica, 
acentuando pontos de inverossimilhança e demonstrando algum 
ceticismo quanto ao futuro branco do Brasil. 
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10 As hermanas humanitarias

O artista compostelano Modesto Brocos y Gomez (1852-1936) 
foi um transgressor. Transgrediu sua própria tradição familiar ao não 
seguir o destino natural de atuar como artista regional na Galícia 
como fizera seu irmão Isidoro Brocos (1841-1914), que foi professor de 
Pablo Picasso. Aos 18 anos, Brocos já se aventurava como ilustrador 
na Argentina e, aos 23, vamos encontrá-lo no Brasil como aluno de 
Victor Meirelles. Seu olhar crítico sobre o mundo já continha fortes 
indícios de humor e ironia, conforme denotam suas xilografias pu-
blicadas no jornal satírico O Mequetrefe. Tal perspectiva crítica será 
transposta para seus textos e imagens, que nos oferecem muitas pistas 
a respeito de seu pensamento sobre vários temas ligados à sociedade 
brasileira. Aqui, em especial, destacamos a maneira como o artista 
aborda a questão sexual ao compor temas ligados à eugenia e à mistura 
de raças. Mas que tipo de ironia ele explora em sua obra? Podemos 
tentar compreender este aspecto ao entrecruzar informações colhidas 
de sua tela mais conhecida, A redenção de Cã, e de sua utopia publicada 
em 1930, alguns anos antes de sua morte, Viaje a Marte.

Analisando essa utopia, identificamos algo comum nessa mo-
dalidade textual: a exploração da anedota, em seu modo satírico. 
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Isso não significa, entretanto, que Viaje a Marte seja uma sátira, pois, 
conforme vimos, o modo satírico pode ser identificado em obras 
que não pertencem propriamente ao gênero da sátira, mas que a 
utilizam de algum modo. Como explica Ana Cláudia Ribeiro (2009, 
p. 141), as menipeias, por exemplo, sátiras mais antigas, possuíam 
hibridismo formal e certa ambiguidade, tanto que deixavam o leitor 
em dúvida, sem saber se eram obras sérias ou cômicas. 

Esse caráter ambíguo de determinadas narrativas é comentado 
igualmente por outros autores. Northrop Frye fala dele ao explicar 
a diferença existente entre a sátira e a ironia. O autor pontua que 
a sátira realiza um tipo de ironia militante com normas morais 
claras e revela o grotesco e o absurdo, selecionando critérios para 
medi-los. Já a ironia em seu caráter geral aparece em narrativas não 
tão militantes que podem conter hibridismo nos aspectos formais 
e deixar-nos sem saber se devemos ou não rir. A ambiguidade aqui 
apontada é discutida também por Bakhtin ao tratar da sátira me-
nipeia. Nos termos do autor, ela “faz com que o leitor hesite em 
optar pela seriedade ou comicidade do texto” (Ribeiro, 2009, p. 141).  

Ao fazer, como dissemos, a diferenciação entre ironia e sátira, 
Frye (1957, p. 219) diz que 

a invectiva abrupta ou xingamento é sátira em que há relativamente 
pouca ironia: por outro lado, sempre que um leitor não esteja certo 
de qual seja a atitude do autor, ou de qual [deve ser] a sua, temos 
ironia com relativamente pouca sátira.

Na utopia de Brocos, o tratamento de alguns temas, como o das 
Hermanas Humanitarias, cria o entendimento de que ela poderia ser 
classificada como uma obra irônica. A sensação aumenta quanto 
pensamos na trajetória do autor e atentamos no diálogo de sua obra 
escrita com a visual.

As Hermanas Humanitarias eram religiosas que faziam sexo por 
dinheiro, pois haviam conseguido “superar os tempos bárbaros da 
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terra”, quando “os conventos se apresentavam como locais de gente 
inútil”. Ao lermos isso em Viaje a Marte, ficamos com a impressão 
de que o autor quer provocar o riso. Tendo se disposto a “servir a 
humanidade”, essas personagens apresentavam-se formalmente aos 
conventos, onde ficavam disponíveis para trabalhos em hospitais 
e asilos, e até mesmo para servir como “esposas carinhosas”. Como 
tudo isso era controlado rigidamente por exames médicos pre-
ventivos, a associação com as Hermanas Humanitarias, além de ter 
outras utilidades, era uma ação pública que garantia a higiene da 
população de Marte. 

Nesse cenário, encontramos a ideia da unificação das raças e 
um jogo de inverossimilhança, como ocorria desde os tempos das 
utopias renascentistas. O autor se dedica longamente a conjecturar 
acerca de instituições, especialmente as religiosas, que, em Viaje a 
Marte, tomam força como ideias absurdas para enfatizar os estra-
nhamentos próprios de textos com modo anedótico. Isso fica claro 
quando ele explora o tema das Hermanas, visto que exagera para 
criar algo inverossímil e realizar a crítica.

A Hermandad de las Hermanas Humanitarias é um elemento 
de grande importância na cultura marciana. Por meio dela se torna 
possível a ordenação dos impulsos de conservação da espécie e se 
efetivam as práticas assistencialistas através dos trabalhos em asi-
los, internatos e hospitais (Brocos, 1930, p. 227). O ilustrado Feijóo, 
protagonista da ficção, lamenta não ter tratado do assunto em sua 
obra literária enquanto esteve na Terra. As Hermanas Humanitarias 
são apresentadas formalmente como irmãs de caridade, mas, na 
prática, agem como prostitutas sagradas. Suas funções sexuais são 
claras: atender às “necessidades masculinas” zelando pela saúde, 
moralidade e prevenção de doenças e pelas práticas de higiene (Bro-
cos, 1930, p. 227). Com essas funções, eram, inclusive, recrutadas em 
grupos para atender ao exército agrícola. 
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No capítulo em que Feijóo explica sobre as Hermanas, ele enfatiza 
que o surgimento delas resultou do fechamento de conventos em 
tempos anteriores, “tempos bárbaros na Terra”. Os conventos dessa 
época foram retiros de pessoas ociosas, que viviam uma “vida egoísta 
e folgazã” (p. 224). Por isso em Marte as casas de prostituição, que, na 
Terra, nunca haviam sido “devidamente valorizadas” (p. 229-230), são 
substituídas pela irmandade das Hermanas Humanitarias, bem mais 
úteis à sociedade. De forma supreendente, as reformas em Marte 
valorizaram as monjas transformando-as em hierodulas e conferin-
do-lhes, assim, uma posição de respeito. As Hermanas passaram a ter 
o reconhecimento de seus valorosos serviços à sociedade. Tinham  
espaços reservados nos teatros e igrejas, e, fora de seu ministério, 
eram tratadas como virgens (p. 227). 

Embora enfatize a valorização social das Hermanas, o autor acaba 
por deixar à mostra os paradoxos da função exercida por elas quando 
explica como são recrutadas ou mesmo ao detalhar algumas das tare-
fas a que estavam submetidas. As Hermanas limpavam o convento e, 
entre elas, havia jovens enviadas para lá como castigo por algum juiz 
(p. 224). O recrutamento dessas  mulheres ocorria por indicação das 
comunidades locais de higiene, que recomendavam a seleção daquelas 
“que não estavam aptas ao matrimônio, principalmente as histéricas, 
as de temperamento ardente e as voluntariosas” (p. 226). Elas vinham 
de todas as camadas sociais e entravam na irmandade com uma “orgu-
lhosa, saudável e benéfica missão”, a de ser “esposas da humanidade” 
(p. 226). Os homens que as visitavam contribuíam com uma limosna, 
dinheiro que, de acordo com os evangelhos e o cristianismo primitivo, 
era tradicionalmente dado aos pobres e necessitados ou oferecido à 
Igreja para a conservação de templos e a manutenção do Clero. Essa 
contribuição servia para as despesas do convento (p. 225).61 

61 O diálogo crítico e transgressor com ideias religiosas é evidente, também, 
na obra A redenção de Cã, que, no próprio título, fere as interpretações 
convencionais da história do Gênesis, 9: 20-27.
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Por um lado, o riso provocado pela escrita imaginativa de Bro-
cos é um riso contido pelas referências históricas que ele inseriu na 
narrativa; por outro, é um riso duvidoso, considerando a intenção 
da busca da verdade, algo próprio do gênero utópico. A história, que 
relata uma viagem, apresenta as ideias em forma de diálogo, às vezes, 
híbrido, quase monológico.62 O diálogo se dá entre o narrador e o 
personagem histórico mais popular da Ilustração espanhola, Benito 
Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764), frade da Ordem de São 
Bento, intelectual ensaísta considerado o precursor da enciclopédia. É 
desse intelectual que Brocos capta muitas das ideias presentes no livro, 
como as referentes às mulheres e ao exército agrícola, perspectivas já 
esboçadas por Feijóo em seu livro Teatro crítico universal, que abarca o 
período 1726-1740. Por exemplo, além de ter razoável liberdade sexual, 
as mulheres de Viaje a Marte deveriam votar, e a elas se reservava um 
terço dos cargos eletivos, para garantir que seu voto seria computado 
de alguma forma. Em Marte, a civilização tinha como princípio a 
total emancipação da mulher, que era, “em tudo, igual ao homem” 
(Jaureguízar, 2009, p. 1319, tradução nossa). 

O exército agrícola era formado por soldados diferentes dos da 
Terra, “que nada fazem, consomem nem produzem, e, se alguma vez 
trabalham, é para destruir as propriedades e matar pessoas”. Já os 
soldados de Marte tinham “a santa missão de conservar a proprieda-
de e cultivar a terra marciana” (Brocos, 1930, p. 31, tradução nossa). 

Alguns aspectos irônicos desse estranhamento do inverossímil 
realizado na utopia de Brocos são particularmente significativos, 
não somente por nos ajudar a compreender as estratégias ficcionais 
do autor, mas também por estimular hipóteses a respeito de seu 
pensamento sobre o Brasil e sobre as ideias eugênicas. Entre eles, 

62 Baseada em Platão, para quem a verdade possui natureza dialógica, Ribeiro 
(2009, p. 142) explica que esse tipo de diálogo é uma característica comum 
nas utopias.
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estão as críticas à igreja e à escravidão,63 decorrentes de sua proce-
dência republicana, e o projeto de miscigenação. Por meio desses 
aspectos, vemos que, de fato, Brocos parece defender a república e 
identificar-se com as práticas eugênicas, embora, em sua opinião, o 
projeto de embranquecimento brasileiro seja um projeto complexo. 
Na concepção do autor, os negros eram bem difíceis de mestiçar: 

Já se havia conseguido muito em tempos anteriores melhorando 
as raças separadamente, de modo que a raça branca com a amarela 
foi de fácil mestiçagem. Entretanto o mesmo não aconteceu com 
a raça negra, que, mesmo tendo havido anteriormente o cuidado 
de se selecioná-la, oferecia dificuldades em razão da cor. (Brocos, 
1930, p. 183, tradução nossa).

Concluindo, o pensamento de Modesto Brocos passa pela in-
ter-relação entre sua obra visual e escrita. A ironia e a transgressão 
sobressaem na composição de seus temas ligados à eugenia e à mistura 
de raças. De maneira crítica, em Viaje a Marte, o artista completa o 
riso irônico provocado na pintura A redenção de Cã, apresentada na 
exposição realizada pela Escola Nacional de Belas Artes em 1895. 
Na tela, Brocos explora ironicamente a mistura das raças, um “tema 
tabu” naquela época segundo a recepção crítica. Essa mesma ironia 
transparece na composição das Hermanas Humanitarias, personagens 
de Viaje a Marte que exerciam funções sexuais específicas para garantir 
a superioridade racial. Ali o artista imagina as mulheres religiosas 
de seu tempo como prostitutas sagradas. Essa forma transgressora e 
crítica, essa sutil ironia, parece ter sido um traço de sua pena e pincel.

63 Apesar de Brocos considerar a escravidão um “aspecto bárbaro da sociedade 
brasileira”, sua aproximação com os tipos negros no Brasil parece ter se 
dado mais pelo exótico e pelo desejo de realizar uma obra de temática 
original. Na exposição realizada na Escola Nacional de Belas Artes em 1895, 
havia dez quadros com temática negra de sua autoria. Ele é considerado 
o primeiro pintor que se interessa pelo tema, após Debret (1768-1848).
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PARTE V

 NOTAS SOBRE A RECEPÇÃO DO ARTISTA



M. Brocos. Lectura en el comedor

Fonte: Almanaque Gallego.



11 A crítica de Gonzaga-Duque

Como um warburguiano assumido, o historiador da arte Georges 
Didi-Huberman (2012) nos aponta a obsessão pelo detalhe como 
impossibilidade e potência. Do detalhe como traço de vida e per-
feição na imagem no campo da arte figurativa, o autor migra para 
o detalhe como fragmento de montagem, como algo coletado por 
um chiffonier ou “trapeiro”, figura benjaminiana. O trapeiro era o 
catador de papéis, trapos e sucatas especificamente surgido e atuante 
no processo de industrialização ocorrido na Paris do século XIX. 
Para Walter Benjamin, essa figura se assemelha ao colecionador, 
do mesmo modo que o colecionador é um trapeiro em potencial. 
Ambos lidam com objetos colecionados e, portanto, tendem a um 
“caráter conservador ou revolucionário-inovador”. Têm um papel 
similar ao do historiador (Leite, 2017).

Na acepção de algo semelhante a um objeto colecionado por 
um trapeiro, o detalhe não é o meio para que a pintura se transfor-
me em corpo e materialidade viva como queriam Frenhofer e seus 
jovens pintores aprendizes no conto “A obra-prima desconhecida”, 
de Balzac. Nesse conto, 
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Nicolas Poussin (alusão ao pintor homônimo/1594-1665) é um 
jovem pintor interiorano em Paris. Em uma visita ao atelier do seu 
mestre, encontra uma figura impressionante, um velho pintor com 
um extraordinário discurso sobre a “obra perfeita”. Mentor e aluno 
“bebem” então os ensinamentos do velho artista. “A obra-prima 
ignorada” é um texto que serve como pretexto para Balzac discutir 
as questões da arte e mostrar como a paixão pelo belo ideal leva 
um pintor à autodestruição.64  

Em meio ao fantasma do ideal matemático e metamórfico da 
perfeição, está o que se quebra (sintoma) com o detalhe. Didi-
-Huberman (2012) explica que, como uma violência, o detalhe é 
um efeito do desastre na ordem do visível. Ele pode ser, então, 
pensado como fratura, como sintoma que quebra a representação 
e provoca aberturas. Recolhido em fragmento, pode nos ajudar a 
ver e a pensar com a imagem. É o que possibilita a realização dos 
efeitos de descoberta naquilo que vemos. O detalhe como fulgor nos 
permite evocar o caráter não evidente da figuração. Como afirma o 
autor, “ele deve ser dialetizado segundo seus efeitos divergentes de 
interstício e de écran, de lapso e de estilo, de insignificância e de 
caracterização de um sujeito; enfim, de obscuridade e de evidência 
‘realista’ ” (Didi-Huberman, 2012, p. 106).

Detalhe é o que fulgura. O pé figurativo da mulher amada de 
Frenhofer emergido do caos de tintas e cores é o detalhe – o sintoma, 
o contraponto localizado na impossibilidade de “perfazer” a pintu-
ra, como Frenhofer desejava com sua obra inacabada por dez anos. 
Perfazer a pintura significaria, em última instância, fazê-la ir até 
o fim. Adequá-la à ideia do pintor na perfeição matemática ou na 
perspectiva ovidiana, em que o objeto devia adquirir a intensidade 

64 Resenha elaborada pela editora Iluminuras para “A obra-prima ignorada”. 
A obra original (‘Le chef-d’œuvre inconnu’) foi escrita em 1831 por Honoré 
de Balzac. Publicada primeiramente no jornal L’Artiste, foi integrada à sua 
La comédie humaine em 1846. O conto faz uma reflexão sobre a arte literária.
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máxima nos limites da impossibilidade da representação. É fazer 
a pintura tomar o que ela representa. Um ideal impossível, e essa 
impossibilidade leva ao fulgor que se expande e se quebra. O ful-
gor seria, então, o resto do acontecimento pictórico de um ideal, 
um sintoma que se abre, segundo Didi-Huberman (2012). O autor 
esclarece que ele

seria o acontecimento pictórico de uma fratura da ideal pintura [...]. 
Seu efeito pode ser duplo. De imediato, ele pode ser um efeito de 
pano: um quase-trauma que destaca o figural como não identificável. 
É um efeito de violência delusiva (o contrário de um trompe-l’oeil). 
Mas o fulgor pode igualmente advir, em segundo lugar, como efeito 
de detalhe: uma quase alucinação, com o efeito de “real” que lhe 
é próprio e que destaca o figurativo como uma hiperidentidade, 
uma identidade ou uma singularidade de intrusão. É o fulgor como 
detalhe realista. (p. 106). 

O efeito do fulgor pode ser uma violência enganosa – um impacto 
ilusório – ou  uma violência realista. Didi-Huberman destaca que, 
em ambos os tipos, há a evidência de uma impossibilidade, advin-
da “do caráter equívoco do estatuto figural do fragmento”. Como 
ele diz, “esse estatuto nada tem de evidente” (p. 106). A figuração 
e o perfazer da pintura foram ideais irrealizáveis de perfeição para 
artistas e críticos brasileiros do século XIX. 

A busca pelo detalhe que poderia conferir “perfeição” e “vida” à 
obra foi algo obsessivo e, de certa forma, voltado ao contexto histórico 
de elaboração das obras com esse perfil: o início da república. Nesse 
contexto, esperava-se que o ideal de nacionalidade se expressasse 
de maneira figurativa, identificando traços de uma singularidade 
brasileira. O debate sobre uma arte que de fato exprimisse o caráter 
nacional firmou-se, inclusive, nas artes plásticas, acentuando-se ao 
final do século XIX. Mas antes disso, na década de 1840, Manuel de 
Araújo Porto Alegre (1806-1879) já havia publicado, na Revista do 
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IHGB, um texto em que esboçava as questões sobre a arte nacional, 
seu “Memória sobre a antiga Escola de Pintura Fluminense”. 

Esse debate, ainda idealista, perderá muito de suas nuances 
com a valorização da pintura histórica e da retratística oficial que se 
instaurou quando Porto Alegre assumiu a direção da Escola Nacio-
nal de Belas Artes (1854-1857). Assim mesmo, ao lado daqueles que 
defendiam a arte como algo que deveria ir além da cópia, havia os 
que, influenciados pelo Naturalismo e pelo Realismo, valorizavam 
a paisagem, a natureza, o olhar empírico sobre a realidade nacional. 
Esse olhar direto deveria inspirar composições originais, contribuindo 
assim para a formação de uma identidade artística no Brasil. 

A defesa explícita do nacionalismo, entretanto, só ocorrerá 
no final do século XIX, com as últimas exposições de Belas-Artes 
empreendidas na Academia. Naquele momento, dois críticos des-
pontaram no cenário como defensores de uma arte própria: Félix 
Ferreira (1841-1898), partidário da pintura de paisagem, e Luiz 
Gonzaga Duque Estrada, ou Gonzaga-Duque (1863-1911), com seu 
realismo elaborado, inspirado em teóricos franceses. Este segundo 
crítico se destacou na avaliação de obras do pintor espanhol Mo-
desto Brocos y Gomez (1852-1936), radicado no Brasil, e, por isso, 
chamamos a atenção para o seu nome. Gonzaga-Duque 

alcançou a condição de importante referência nos estudos sobre arte 
brasileira no final do século XIX e início do século XX. [...] Exerceu 
o jornalismo cultural publicando críticas e crônicas em veículos 
como O Paiz, A Semana, Diário de Notícias [e] outros. (Silva, 2013).

Em que pesem as contradições em seu pensamento e as mudanças 
em sua avaliação dos artistas brasileiros, ele é um defensor da “vida 
na arte”, um intelectual artista à moda do Frenhofer de Balzac, que 
aspirava à perfeição artística, à metamorfose ovidiana: o objeto 
representado com a máxima intensidade. 
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Na opinião crítica de Gonzaga-Duque sobre Modesto Brocos, 
o pintor é fidelíssimo, por isso há uma “chama de vida” em sua arte. 
Tem “grande paciência observadora”. Sua arte “transporta [e é de uma] 
realidade adorável”. De forma análoga ao que acontece no conto de 
Balzac, a obsessão figurativa em sua obra é o que dá o tom de crítica e 
de aspiração à perfeição da pintura em seu ideal de metamorfose. Em 
uma crítica publicada no Diário do Commercio de 11 de agosto de 1892, 
por ocasião da primeira exposição individual realizada por Brocos, 
ocorrida na Escola Nacional de Belas Artes, Gonzaga-Duque descreve, 
entusiástico, a realidade “adorável” e a “grande paciência figurativa” 
de um dos quadros do pintor, Engenho de mandioca:

a raspa no engenho, em pleno dia, o círculo de negras fechando 
o amontoado da mandioca. Esta, cabeceante e sorna, de velhice, 
abatida de nádegas sobre o chão, pernas estiradas, torso contorcido 
à direita, descasca a raiz parda que a terra alimentou e inchou; 
aquella, encarapitada a um tôro, vae dando conta do serviço, ventre 
enchumaçado e mamas pelleguentas, em accuso derreado d’uma 
flacidez gasta de aleitamentos longos, sob o lenço d’estamparia, 
que pende do pescoço à cinta. Em torno da runa cônica do 
mandiocal, sobresae, alem das figuras descriptas, a de uma fula 
que, despreoccupada por instantes, volve a cabeça a um interlocutor 
invisível e lhe sorri, respondendo o que quer que seja... Brilham os 
seus olhos iluminados pela alegria. E ella toda, nesse movimento, 
tem tanta animação, fal-o tão naturalmente, que, por si só, aviva o 
trabalho conjuncto. Pelo fundo, na prensa rouquenha dos tipitis, 
no poeiramento do coche das peneiras, nos rasos fornos inclinados, 
andam pessoas a labutar, enquanto lá fora, por uma porta aberta, 
o sol irradia, revigorando o verde novo dos plantios que não se vê 
para onde findam. (Gonzaga-Duque, 1892, p. 2). 

E tudo seria perfeito nessa pintura, não fosse pelo detalhe. Brocos 
trai a idealidade por um “maldito detalhe de imperfectibilidade!”, na 
expressão exclamativa de Gonzaga-Duque. Para ele, a obra é quase 
viva, e só não chega a tanto por causa de uma nota desarmônica:  
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“a má impressão causada pelo lenço que a negra, de costas para fora 
da tela, traz enturbanteando a cabeça” (Gonzaga-Duque, 1892, p. 2). 
O lenço é diferenciado dos demais, e, além dele, há outro pormenor 
que chama a atenção, podendo compor, por assim dizer, mais um 
detalhe-sintoma: é a mulher que se volta em meio-corpo à direita 
do observador da tela, como se atendesse a um chamado externo. 
Sua postura no quadro se distingue da posição corporal em que se 
acham as outras personagens (Figura 11.1).

Figura 11.1 - M. Brocos. Engenho de mandioca 
(1892): óleo sobre tela, 54 cm x 75 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

De maneira categórica, Gonzaga-Duque aponta o detalhe do 
lenço fazendo uma analogia com a poesia, como se aquela imper-
feição estivesse sendo captada num verso: “a imperfectibilidade do 



187

detalhe de uma rima estafada ‘rasga’ a pequenina construção preciosa 
de um verso” (p. 102). Na visão do crítico, o ideal de perfeição foi 
quebrado pelo sintoma/fragmento presente no detalhe. Ele chega a 
ter um vislumbre da impossibilidade da representação viva no ful-
gor do detalhe-sintoma figurativo: “estas artes são, mais que outras, 
transportadoras, lutam com a fidelidade da cópia e a impossibilidade 
de fazer-se compreender” (p. 102).65 Para Gonzaga-Duque, o detalhe 
imperfeito é demoníaco, um “suplício de pesadelo que quebra a 
chama de vida da pintura”. 

Ele elogia a pintura, a harmonia das figuras e da composição, 
mas observa que o detalhe quebra a harmonia. Na obra de Brocos, 
a ênfase não é na naturalidade da ação humana realizada em grupo, 
mas na marcação do espaço, fortemente destacado pelo tratamento 
fotográfico da luz. À exceção da mulher que vira o corpo dando a 
impressão de estar olhando para alguém que lhe dirige a palavra, as 
figuras parecem silentes, marcadas por certo artificialismo técni-
co. Trata-se, possivelmente, da representação de ex-escravos em 
seu trabalho cotidiano. Não há diálogo direto com o observador 
da tela, e as cores, predominantemente terrosas, envolvem o grupo 
humano e as raízes, como se, na composição dos elementos, eles 
fizessem parte de um mesmo conjunto por terem a mesma natureza, 
humanos e vegetais. O grupo humano e seu objeto de trabalho são 
tratados com certa homogeneidade, sem a individualização signi-
ficativa das figuras. Sentadas, todas as mulheres, exceto a que vira 
o corpo, curvam-se numa postura estético-corporal recorrente: a 
de concentração e subserviência à ação. A ênfase na cor terrosa da 
mandioca se sobrepõe à atividade do grupo humano, em sua maioria, 

65 Apesar dessa concepção, logo depois, como se o clarão se apagasse, Gonzaga-
-Duque defende o convencionalismo no agrupamento dos elementos como 
traço essencial para que o pintor execute, verdadeiramente, uma obra de 
arte.



188

mulheres. A obra nos toca pela homogeneidade do conjunto e pelo 
tratamento da luz, não por qualquer ênfase crítica às condições a 
que os escravos recém-libertos estavam submetidos ou mesmo pela 
exposição de algum tipo de legado dos africanos. 

Fábio Lopes de Souza Santos (2005) tem uma percepção similar. 
Afirma que o cuidadoso registro da luz, do espaço e da atividade 
denota um registro etnográfico, mas não induz a uma empatia entre 
o pintor e o tema: 

não se observa, nessa pintura, qualquer traço de empatia explícita 
entre o pintor e o grupo humano que retrata [...] se olharmos para 
a pintura pensando nos ideais de uma cultura nacional orgânica, 
perceberemos a dificuldade em assimilar o legado deixado pelo 
trabalho escravo. (Santos, 2005, p. 2). 

Santos lê nessa obra de Brocos a tensão entre os ventos moder-
nizadores que envolviam a elite na virada do século XIX e a neces-
sidade de conformar e ajustar o passado tradicional. Segundo ele, 
essa pintura de gênero, representativa de costumes nacionais, além 
de privilegiar temas étnicos, responde às demandas da época que 
buscavam encurtar a distância entre a vida nacional e a alta cultu-
ra (p. 2). Nela, Brocos apresenta a realidade de maneira mimética, 
com um real figurável, mas que precisa ser aberto, pois a imagem é 
malícia e astúcia, segundo Didi-Huberman (2008). 

O pintor é traído pela malícia existente no erro do detalhe 
figurativo encontrado por Gonzaga-Duque no Engenho de mandio-
ca: o lenço que envolve a cabeça da mulher em destaque. O crítico 
compara o lenço da negra de costas para a tela com outros lenços da 
composição e conclui que há nele uma quebra de homogeneidade. 
Embora não tenhamos encontrado referências a esse respeito em 
Brocos ou em Gonzaga-Duque, inferimos que esse lenço é um detalhe 
que se destaca por sua associação com turbantes marroquinos de 
Delacroix, pintor da oficialidade francesa (Figura 11.2). Ele nos remete 
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aos esboços dos turbantes de A Morte de Sardanapalo (1872) e, mais 
diretamente, às Mulheres de Argel (1834), de Delacroix (Figuras 11.3 e 
11.4). Não apenas na presença da negra de turbante, mas igualmente 
na disposição do grupo de mulheres sentadas em círculo, na torção 
dos corpos e nos gestos, e ainda na escolha dos tons terrosos, as 
mulheres da mandioca do quadro brasileiro encarnam os fantasmas 
e as sobrevivências da influência oriental na cultura ibérica. Brocos 
estudou em Paris e, certamente, conhecia As mulheres de Argel.66

Figura 11.2 - M. Brocos. Detalhe do quadro Engenho de mandioca

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

66 Brocos era também um gravador, e, assim, outra abertura possível a in-
fluências exteriores se dá na referência que sua obra faz às litografias de 
Victor Frond, expostas no livro Brazil pittoresco. Frond era um fotógrafo 
e pintor francês que, entre os anos de 1858 e 1862, foi proprietário de um 
estúdio no Rio de Janeiro. Com a obra Brazil pittoresco, tornou-se, em 
1859, o autor do primeiro livro de fotografia realizado na América Lati-
na (Lotierzo, 2013). Nesta obra, com fotografias suas e texto de Charles 
Ribeyrolles, Frond apresentou pela primeira vez um registro fotográfico 
do trabalho escravo e da vida rural no Brasil. Definiu ainda os paradigmas 
da fotografia de paisagem no Rio de Janeiro, popularizando temas como 
o Pão de Açúcar, os Arcos da Carioca e o outeiro da Glória.
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Figura 11.3 - E. Delacroix. A morte de Sardanapalo (c. 1824): pastel 
sobre  grafite, giz e pastel no papel cru, 440 mm x 580 mm: esboço

Fonte: Museu do Louvre, Paris.
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Figura 11.4 - E. Delacroix. Mulheres de Argel 
(1834): óleo sobre tela, 180 cm x 229 cm

Fonte: Museu do Louvre, Paris.

As posturas femininas nas obras Rendeiras (1858-1861), de Victor 
Frond, e Descascadoras de mandioca (1858-1861), de Modesto Brocos, 
também evocam a gestualidade do costume. Nesse traço, comum 
em suas telas, Brocos exprime um naturalismo/realismo que sai da 
observação direta e leva à execução de repertórios típicos europeus 
do dezenove. Embora seja um defensor explícito da arte brasilei-
ra, é um pintor assombrado por esses fantasmas, na expressão de 
Didi-Huberman. Os detalhes ressaltados na Figura 11.5 (A e B) 
enfatizam a gestualidade em Brocos e sua provável inspiração na 
tela de Delacroix.
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Figura 11.5 - Detalhes de Mulheres de Argel (E. Delacroix) 
e de Engenho de mandioca (M. Brocos)

A

 

B
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Há, sim, um esforço de individualização em Engenho de man-
dioca, mas isso só se vê na fratura, no sintoma-detalhe – o “sintoma 
do figural como não identificável”, o efeito de “violência delusiva” a 
que se refere Didi-Huberman (2012, p. 106).  À exceção do turbante 
diferenciado e da mulher que responde ao chamado externo, há fortes 
bases de padronização nas figuras: cores, corpos e compo sição geral. 
A homogeneidade dos tons de pele dos personagens nos remete à 
pureza racial, ideal caro ao nosso pintor de costumes. Já os detalhes 
geradores de individualização abrem-nos a percepção de uma tímida 
tentativa de diferenciar, ajudando-nos a ver o que emerge da massa 
informe composta de negros. Massa informe: era assim que Brocos 
encarava a escravidão.

Ao retratar a tarefa de descascar mandiocas, o artista não parece 
mostrar somente uma atividade cotidiana impregnada de marcas 
dessa escravidão, mas também os ventos de mudança que sopravam. 
Ventos associados, talvez, às fissuras que apontam para o futuro: 
a luz que irrompe na janela pela lateral; o gesto da ex-escrava que 
ergue o corpo e assume a fala; a negra que, além de dar as costas à 
tela, ousa um arranjo diferenciado no lenço que lhe envolve a cabeça. 
Essa presumida relação entre o contexto de produção da tela e os 
sintomas nela revelados encontra ressonância em Carlo Ginzburg 
(2014). Na coletânea de ensaios Medo, reverência e terror, ele reforça 
a ideia de que elementos conjunturais influenciam decisivamente 
na produção e recepção das imagens. Unindo elementos do antigo e 
do contemporâneo para analisar imagens diversas, Ginzburg realiza 
ensaios de iconografia política com o objetivo de mostrar que as 
noções antigas podem até iluminar as raízes de imagens modernas, 
mas ambas necessitam ser lidas em contextos específicos. Sob esta 
perspectiva, é importante que o detalhe evidenciado como sintoma 
na crítica de Gonzaga-Duque ao quadro de Modesto Brocos seja 
lido à luz dos debates da época de produção do quadro e da crítica. 
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Isso facilita a percepção de elementos que possam se apresentar 
na abertura da crítica ao pintor compostelano. E mais: revela o 
status de Gonzaga-Duque como crítico de arte que flertava com o 
Naturalismo e com a concepção de arte nacional de Brocos, cujas 
telas retratavam tipos oscilantes entre a idealização e a cópia fiel 
da realidade representada.

Gonzaga-Duque é um crítico exigente, e seu conceito do que 
seria a boa arte ou a arte nacional passou por diversas fases desde 
seu ensaio A arte brasileira, que teve sua primeira edição em 1888. 
Contrário aos estilos “amaneirados” e adepto das tendências natura-
listas, foi influenciado por dois teóricos franceses, Hippolyte Taine 
(1828-1893) e Eugène Véron (1825-1889). Deles, herdou o tom mais 
usual de sua crítica e a inspiração para os diagnósticos que elaborou 
sobre as dificuldades em se produzir uma arte singularmente nacional. 
Segundo Chiarelli (1995), esses teóricos influíram de modo decisivo 
no pensamento do crítico e na maneira como ajustou suas lentes 
de análise sobre a pintura realizada nos salões de arte. Na base do 
pensamento desses autores, está o determinismo racial, histórico e 
social de um país, e esse aspecto sugestionará as avaliações de Gon-
zaga-Duque sobre a arte. A influência dos autores fez que ele tivesse 
uma posição identificada com métodos de análise mais do que com 
ideias preconcebidas. Conectado às ideias dos teóricos, considerava 
que, mesmo ancorado nos estudos de raça e meio ambiente no Brasil, 
um artista deveria se preocupar com uma cópia não servil, sem dei-
xar de captar a natureza essencial do objeto. Seria uma idealização 
mais nuançada e com tom mais autoral, uma inspiração na realidade 
aparente sem a imitação dos grandes mestres, como pregavam as 
academias (Chiarelli, 1995, p. 11).  

Gonzaga-Duque discernia o esforço de Modesto Brocos para 
realizar uma pintura de caráter mais específico. Na crítica ao Salão 
de 1905, publicada na revista Kósmos, ele afirma que Brocos figurou 



195

com um “crepúsculo tocado com o brio”, a que todos já estavam 
acostumados, e com um “retratinho”. Todavia reconhece nele o ar-
tista que fixou nossos costumes roceiros: “e o Sr. Brocos, o fixador 
de nossos costumes roceiros, aí figura com um crepúsculo tocado 
com o brio a que nos acostumou e um retratinho” (Gonzaga-Duque, 
1905, sem paginação). 

Para o crítico, Brocos era um pintor fidelíssimo, um bom de-
senhista e, em razão de sua ascendência racial e civilizatória, era 
também um pintor de raça. Por fim, um pintor que possuía brio, 
ou seja, dignidade técnica na representação, embora se tornasse 
“amaneirado e duro” quando procurava imitar a concepção do pintor 
paulista Almeida Júnior (1850-1899). Apesar dos elogios, Gonzaga-
-Duque lamenta que, no quadro em análise, Engenho de mandioca, 
Brocos não conseguiu trazer para a tela o naturalismo nuançado que 
capta o real empírico com uma composição autoral. Sua intenção de 
apresentar um tema roceiro realizou-se, infelizmente, com base em 
esquemas prévios. Tais esquemas, porém, ajudam-nos a compreender 
o diálogo entre sua concepção artística e a conjuntura nacional, entre 
as circunstâncias de sua atuação como professor da Escola Nacional 
de Belas Artes e a visão que ele tinha da arte brasileira.  

Na crítica ao Salão de 1905, Gonzaga-Duque criou um recurso 
literário para expressar a impossibilidade de apreensão do sentido 
de exatidão na arte: imaginou que, ao transitar entre as obras, en-
contrava uma figura de mulher que aparecia e desaparecia entre elas. 
Uma mulher fugidia que o deixava aturdido e inquieto. Para ele, a 
mulher misteriosa seria a metáfora da imprecisão da arte. Chiarelli 
(1995, p. 40) afirma que, de forma contraditória, como se mudasse 
seu pensamento sobre arte, Gonzaga-Duque antevê a impossibilidade 
da arte imitativa e, em certa medida, o “apoio à liberdade individual 
do artista”, de maneira a distanciá-lo das convenções acadêmicas e 
fazê-lo “entrar no território da modernidade nas artes visuais”.
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No cerne, porém, de seu entendimento, Gonzaga-Duque é como 
Frenhofer. Visa ao encarnado, e seus princípios o levam à noção 
equívoca de “quadro-vivo” (Didi-Huberman, 2012, p. 3). Ele ambicio-
nava a “vida na arte”, desejando que ela fosse além do naturalismo/
realismo. A mesma coerção do verossímil localizada na obsessão de 
Frenhofer e seus discípulos. Mas a figuração não é evidente como ele 
nos afirma: figurar é violentar a forma, é associar e montar. 

É nessa direção, associando e montando, que Brocos traz à 
luz suas obras. Como Delacroix, ele também fará diálogos com a 
política nacional, na tentativa de confirmar a ideia de nação. Sua 
tela A redenção de Cã, pintada em poucos anos, será apropriada por 
determinados setores como visualização profética da política de 
branqueamento. Mais tarde, ele publicará sua ficção literária com 
princípios eugênicos, a obra Viaje a Marte.

A obra de Brocos só pode ser vista como sintoma, portanto. Sin-
toma do que está no intervalo entre aquilo que ela quer representar 
e o que evoca, entre aquilo que mostra e o que elide. Na iconologia 
dos intervalos, sua obra é apresentação e astúcia. Montagem de uma 
composição daquilo que vemos e que nos olha. A imagem não nos 
mostra tudo, mas devemos ir a ela, desmontá-la em gestos cubistas 
para ver, abrir o detalhe.

Abrir a oposição entre a homogeneidade e a individualização em 
Engenho de mandioca é acolher detalhes como sintomas que fulguram. 
O turbante, detalhe imperfeito para Gonzaga-Duque, abre-nos a 
visão para os códigos culturais e esquemas apropriados pelo autor 
do quadro. Brocos não pinta a mulher que vê, mas a que já conhecia 
através das obras de seu tempo. Os rasgos de diferenciação da figura 
trazidos pelo lenço-turbante nos falam de fissuras e nos remetem à 
forma “pastosa e dura” atribuída aos seus quadros na exposição de 
1904, pelo mesmo Gonzaga-Duque.  

O crítico queria a “vida na arte”, queria o encarnado, o “quadro 
vivo”, como o Frenhofer da “Obra-prima desconhecida” de Balzac; 
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como Delacroix, supostamente, o grande inspirador dessa obra. 
Delacroix expressou a dúvida estafante do encarnar no processo da 
figuração: “trabalharei até a agonia. O que fazer [...] quando chega 
o momento em que a realidade não está mais à altura do sonho?” 
Contudo, pensando nas palavras de Didi-Huberman (2012), a pró-
pria pintura se encarrega de resolver esse problema. Ele afirma que 
a pintura pensa. “E esta é uma questão infernal. Talvez impensável 
para o pensamento”. Diante de uma pintura, conclui, acima de tudo 
“tateamos, procuramos um fio” (Didi-Huberman, 2012, p. 19).
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12 A recepção de Modesto Brocos em 
livros didáticos

Este artigo é fruto de uma pesquisa que propõe, entre outros 
objetivos, discutir a recepção do artista compostelano Modesto 
Brocos (1852-1936) em livros didáticos de história que o tratam como 
pintor racista e defensor do projeto de branqueamento da popu-
lação brasileira. Resume, especialmente, a trajetória da recepção de 
sua obra A redenção de Cã (1895) e a apropriação da tela por grupos 
de intelectuais higienistas que favoreceram a criação desse estigma 
para o artista. Foi o caso, por exemplo, do médico e antropólogo 
João Batista de Lacerda, antigo diretor do Museu Nacional. Em 
1911, dezesseis anos após a elaboração dessa obra, ele a utilizou no 
I Congresso Internacional das Raças (Londres) para ilustrar uma 
profecia propalada à época: a ideia de que, em três gerações, o Brasil 
seria branco. Mas, apesar dessa interpretação, o que parece vir à 
luz nessa tela, por meio da conjunção entre o discurso artístico e o 
científico, é a ideologia republicana de formação da nação brasileira. 

A avaliação da posição da tela em livros didáticos de história é 
feita com o apoio de uma bibliografia especializada, de documentos 
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e de obras visuais e textuais do pintor. A obra é considerada em 
associação a textos, fotos, diagramas, legendas, colunas, grades e 
margens, tipografias e outros elementos visuais e/ou escritos que 
ajudam a compreender a recepção da imagem e sua difusão no 
ensino de história. 

A inserção de Modesto Brocos como artista nos livros de histó-
ria é recente e atende às exigências da legislação sobre o ensino da 
cultura afro-brasileira e africana. A obra do artista é interpretada 
à luz da necessidade de discussão do racismo estrutural no Brasil. 
É uma obra permeada pelo modo satírico inspirado em sutil iro-
nia, um traço frequente nas opções estéticas de Modesto Brocos. 
Esse caráter ficou evidenciado  quando Brocos era ainda um jovem 
aluno da Academia Imperial de Belas Artes, em 1875, e colaborava 
com o jornal satírico republicano O Mequetrefe. Manteve-se depois 
em suas constantes participações nos Salões de Humor da Escola 
Nacional de Belas Artes, já como professor de Desenho, e desta-
cou-se na pintura em análise, A redenção de Cã, seu quadro-ícone, 
vencedor da medalha de ouro na II Exposição Geral de Belas Artes. 
Nessa obra, o pintor explorou ironicamente um tema que, naquele 
tempo, era tabu, o ideal de branqueamento sustentado por alguns 
setores da intelectualidade brasileira vinculados às instituições 
artísticas e políticas. A suspeita é de que a recepção desse quadro 
tenha sido sugestionada pela conjuntura histórica que acendeu o 
debate, entre os contemporâneos de Brocos, sobre o lugar social dos 
negros no Brasil. Posteriormente, de forma apressada, no âmago do 
crescimento das discussões mais atuais sobre o racismo, o pintor 
continuaria recebendo uma interpretação que não condiz com o 
pensamento de sua obra.

Há alguns anos realizamos pesquisas sobre o pensamento ar-
tístico-racial deste pintor espanhol radicado no Brasil. O artista 
ganhou destaque em alguns trabalhos acadêmicos e, sobretudo nos 
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últimos anos, foi inserido como tema de estudo nas escolas de ensino 
básico em razão de, supostamente, ter defendido o projeto de em-
branquecimento racial no Brasil. Conforme dito, tal interpretação 
se organizou em torno de sua obra A redenção de Cã, óleo premiado 
na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no ano de 1895 
(Figura 12.1). Foi gerada, especialmente, pela vinculação da tela ao 
I Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres em 1911.  

Figura 12.1 - M. Brocos. A redenção de Cã (1895): 
óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Em trabalhos anteriores, sobretudo em Capel (2016), para fazer 
uma contraposição à ideia de que Modesto Brocos apoiava o branquea-
mento, tentamos articular a tela com outras obras visuais e escritas 



202

produzidas por ele. Ao combinar os traços presentes no conjunto da 
produção do artista, consideramos que a chave interpretativa para 
A redenção de Cã passa pela ironia, e, para essa conclusão, concorrem 
vários indicadores: a trajetória do pintor associada ao satírico; o 
tratamento das cores em situações de ironia, discutido pelo próprio 
pintor no livro Retórica dos pintores; o entendimento de que não era 
fácil miscigenar com negros, difundido no romance Viaje a Marte; o 
fato de Brocos estudar os clássicos, como Aristóteles, Quintiliano e 
Cícero, que propagam a associação entre o riso e o desprezo.67 

Sob a perspectiva da ironia como chave interpretativa do quadro 
analisado, a intenção do artista era muito mais apresentar o tema 
à discussão do que promover o projeto de embranquecimento no 
Brasil. Todavia, sua obra vem sendo utilizada sistematicamente nos 
livros didáticos como exemplo de defesa desse projeto e nos debates 
sobre racismo. Inicialmente com uma preocupação diagnóstica, nossa 
pesquisa investiga essa recepção de Modesto Brocos como artista 
que auxiliou na difusão de um pensamento racial discriminatório 
no Brasil. O estudo aponta, entre outras formas de uso da obra em 
análise, a exploração dela em projetos gráfico-editoriais nos livros de 
história a partir do ano de 2006. Nesse ano, já se faziam sentir, nos 
projetos e na execução de manuais e livros didáticos, os efeitos da Lei 
nº 10.639/03, que tornou obrigatório para o ensino fundamental e o 
médio o estudo da história e da cultura afro-brasileira (Brasil, 1996). 

A problematização do tema passa pela discussão a respeito de 
livros didáticos, da iconografia didática, do livro como agente na 
circulação de ideias e de sua materialidade composta de maneira 
complexa pela articulação entre texto e imagens. Mais do que o con-

67 A emoção expressa pelo riso é sempre uma mistura de alegria e escárnio, 
afirma Skinner (2004). Na teoria clássica do riso, rimos não só para expres-
sar alegria, mas também para “transmitir uma sensação de superioridade 
escarnecedora e desdenhosa” (p. 10-14).
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teúdo escrito, o livro didático veicula elementos visuais, sendo um 
agente que conforma sentidos em seu projeto didático e editorial. 
Antes de explorar alguns livros que, na composição de suas páginas, 
trazem a tela A redenção de Cã e de apresentar algumas hipóteses de 
trabalho, mostraremos algumas discussões que envolvem o campo 
dos arranjos visuais cognitivos nos manuais didáticos.

De saída, é preciso admitir as dificuldades das investigações 
acerca da história dos livros e das edições didáticas. Alain Choppin 
(2004), pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica 
na França, explica que essas dificuldades ainda se mantêm e que a 
primeira delas está na própria definição de livro didático. De acordo 
com o pesquisador, ela é marcaca pela diversidade de vocabulário e 
pela instabilidade de usos lexicais, que não encontram correspon-
dências exatas em diferentes línguas. Há diversas origens etimoló-
gicas para o termo “livro didático”. Ao passo que esse termo leva em 
conta a função do livro, em outras línguas ele pode estar centrado 
no contexto escolar (schoolbook), na forma material (manuais) ou na 
autoridade do texto (textbook). 

Circe Bittencourt (1995, p. 389) dá ao livro didático uma defi-
nição abrangente, considerando como didático todo livro produzido 
com a intenção de ser utilizado em sala de aula. Isso inclui livros 
paradidáticos e mesmo obras clássicas adaptadas para uso escolar. 
A autora complementa que o livro didático é, antes de tudo, uma 
mercadoria, um objeto da indústria cultural, e um depositário de 
conteúdos dentro do qual se realiza a transposição do saber acadê-
mico para o saber escolar. Sobretudo, explica Bittencourt, ele veicula 
um “sistema de valores, uma ideologia e uma cultura” (p. 72). Outro 
autor, Kazumi Munakata (1997), define o livro didático pelo seu 
uso, o que torna possível discutir especificidades visuais e materiais 
através dele. De qualquer forma, o livro didático é considerado como 
produto cultural, e, como tal, é inegável que ele só pode ser pensado 
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no cruzamento interdisciplinar entre os campos da pedagogia, da 
história e do design,68 que se preocupam com a produção editorial, 
a cultura e as práticas de leitura.

A segunda dificuldade na pesquisa sobre livros didáticos está na 
raridade de bancos de dados disponíveis para consulta e na limitação 
das pesquisas sobre o assunto.  Alain Choppin (2004, p. 554) diz que 
elas se situam na categoria dos trabalhos centrados no “conteúdo 
dos livros” e, mesmo assim, vão em busca de informações estranhas 
a esse conteúdo. Essas pesquisas privilegiam, historicamente, tra-
balhos focados em estudos sobre nacionalidades e sobre formação 
identitária. A investigação voltada para o conteúdo exclui, muitas 
vezes, o estudo do livro como objeto físico, como um produto fa-
bricado, comercializado e distribuído, ou ainda como utensílio 
concebido segundo alguns usos em determinados contextos. Assim, 
o importante aqui é enfatizar que há especificidades no gênero 
livro didático e que esse tipo de livro precisa ser encarado em suas 
materialidades e visualidades. Nessa direção, avaliamos a recepção 
de Modesto Brocos nos livros didáticos observando não apenas o 

68 De acordo com Moraes (2010), por muito tempo, consideravam-se design 
apenas objetos desenhados segundo a busca da boa forma propugnada pelo 
design europeu de matriz bauhausiana e vistos como manifestação de arte. 
Assim, o estudo de objetos comuns no campo do design ficou muito tempo 
prejudicado por essa concepção. Hoje, afirma o autor, para haver design, basta 
que haja uma etapa claramente definida de preparação de modelos, matrizes 
e instruções de execução. E, se o objeto receber um design, será possível que 
se transforme em mercadoria (p. 27). Com base nessa concepção, no campo 
do design gráfico, a visualidade do livro didático é explorada como objeto de 
pesquisa, estudando-se a  história da criação do livro como um produto da 
cultura material e a metodologia usada em seu projeto. Na visão do autor, 
identifica-se o design quando os fatores projeto, produção, venda e consumo 
integram um processo unitário e final com eventos sequenciais relacionados 
e dependentes entre si. (p. 27).
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conteúdo deles, mas também a forma como esse conteúdo é pensado 
em seu arranjo visual cognitivo. 

Munakata (1997, p. 100) propõe alguns critérios que, segundo 
ele, são fundamentais para avaliar um livro didático: conteúdo ade-
quado ao currículo,  legibilidade apropriada ao público-alvo e uma 
montagem que atenda aos objetivos da aprendizagem, estruturan-
do-se na subdivisão da obra em partes, como textos, boxes, resumo, 
glossário, bibliografia, atividades e exercícios. Afinal, a despeito da 
ignorância quanto ao fenômeno visual ou da insensibilidade diante 
dele, determinadas conformações visuais nas páginas dos livros 
didáticos são instrumentos para se comunicar muito mais do que 
o seu conteúdo textual e escrito (Moraes, 2010, p. 30). Para Roger 
Chartier (2001, p. 96), “um processo de leitura pode ser ajudado ou 
derrotado pelas próprias formas dos materiais” que aparecem nessa 
leitura. Com Bakhtin (2003, p. 211), que compreende o livro didático 
como um gênero secundário de discurso, poderíamos ainda afirmar 
que “o projeto gráfico-editorial de um livro determina a ordem, o 
acabamento, a combinação das massas verbais”. Todos esses auto-
res nos remetem à necessidade de encarar o livro em seu projeto 
gráfico-editorial, que, por sofrer variações históricas, diz Chartier 
(1999, p. 251), pressupõe usos e leituras diferentes. 

Mesmo destinada apenas à leitura do conteúdo linguístico e 
despojada de imagens ou de elementos gráficos, a página de texto 
é sempre visual. As letras e sua estrutura construtiva (o desenho 
de tipos) e a superfície resultante da união das linhas, entre outros 
fatores, são traços que conformam legibilidades e formam elemen-
tos definidos culturalmente. Como um texto falado, que combina 
expressões, gestos e posturas corporais, uma página de texto, com 
seus elementos e configurações materiais e plásticos combinados, 
informa e potencializa os efeitos da leitura (Moraes, 2010, p. 34). 
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Didier Moraes expõe os elementos materiais e visuais que cons-
troem a visualidade de uma página e enfatiza que esses elementos 
são articulados segundo uma lógica própria do modo visual. Assim, a 
leitura de um título, de uma legenda ou de um bloco de texto seguirá, 
antes das regras gramaticais, o procedimento da leitura ocidental, da 
esquerda para a direita e de cima para baixo. O momento em que a 
leitura desse texto terá início, a sequência da leitura, a importância 
e o significado do posicionamento do texto e sua relação com outros 
materiais gráficos serão determinados pela linguagem visual. 

A composição visual do livro influencia nos trajetos do olhar e 
na captação do sentido pretendido, além de definir a velocidade de 
leitura. As imagens têm poder de atração, sendo vistas em primeiro 
lugar, antes das palavras. Normalmente, a imagem é o ponto de 
partida para se chegar ao texto. Quando ela não é ponto de partida, 
tende a ser usada como ilustração, mas, mesmo diante do grau extre-
mo da autoridade do discurso escrito,69 como diria Roland Barthes 
(apud Moraes, 2010, p. 38), ela interfere no arranjo visual. Embora, 
desde Comenius (1592-1670), seja fortemente defendida a relação 
entre texto e imagem e o uso de imagens em cartilhas, esse uso nos 
livros didáticos só começa a ser vulgarizado nas últimas décadas do 
século XX. No Brasil, o Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático (PNLD) tem sido vago nas orientações gráfico-editoriais 
para os livros didáticos, e a palavra “imagens” só vai aparecer no Guia 

69 A valorização da imagem por sua aspiração ao naturalismo ocorreu com 
o desenvolvimento das ciências a partir do século XVII e esteve presente 
nas páginas da publicação que é considerada o primeiro livro didático para 
crianças, Orbis sensualium pictus (O mundo visível em imagens), de Comenius. 
Publicado em 1658, o Orbis apresentava imagens seguidas de texto em ver-
náculo (alemão) e latim, servindo para instruir sobre os assuntos tratados 
e ensinar a língua universal. No ano seguinte, já foi editado em inglês e 
latim, e, em 1666, surgiu uma edição quadrilíngue (latim, alemão, francês e 
italiano), que foi seguida de inúmeras outras (Moraes, 2010, p. 39).
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do PNLD de 2011. As pesquisas na área educacional mostram que, 
mesmo com a admissão da importância do arranjo visual didático, o 
projeto gráfico-editorial orientado pelo Guia no Brasil esteve, muitas 
vezes, dissociado do projeto de ensino-aprendizagem.

Nos livros contemporâneos, a relação texto-imagem é complexa 
e não flui como um continuum, pois o texto é dividido em capítu-
los, e estes, em geral, são quebrados em blocos que recebem títulos 
intermediários, formando as seções. Também é comum nos textos 
a inserção de boxes para leitura paralela ou complementar. Em 
alguns livros, o autor pode ter vários pontos de entrada na página 
para que se processe a leitura do texto, ao contrário do que acontece 
na página tradicional. Esses arranjos visuais cognitivos facilitam a 
legibilidade e a velocidade da leitura, o que, para alguns estudos 
da psicolinguística, constitui uma maior possibilidade de reconhe-
cimento sintético, em lugar do processamento analítico-sintético. 
Uma leitura rápida permite reter melhor o que se lê, especialmente 
pela limitação da memória de curto prazo (Bocchini, 2007). 

Partindo de tais considerações, podemos ensaiar algumas obser-
vações iniciais sobre os arranjos visuais nos livros didáticos em que 
Modesto Brocos aparece. Em primeiro lugar, é importante lembrar 
que os estudos sobre o pintor só se intensificaram nos últimos anos 
e, portanto, ele é um artista ainda pouco explorado pela literatura 
acadêmica. A respeito de sua inclusão nos livros didáticos, há indí-
cios de que ela ocorreu no afã de discutir questões relacionadas ao 
racismo, possivelmente, a partir da Lei nº 10.639/03, quando esses 
livros passaram a explorar a imagem A redenção de Cã. Essa imagem 
aparece, por exemplo, nas páginas de três livros didáticos que vão 
do ano de 2006 ao ano de 2011. É apresentada de maneira diversa 
nos três livros, embora se verifiquem algumas regularidades. 

No primeiro deles, o Caderno de atividades para o professor, do 
livro A cor da cultura (2006), a imagem aparece no canto esquerdo 
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da página 30 e é associada a um trecho à sua direita, transcrito de 
Raça, ciência e sociedade, dos autores Maio e Santos (1995) (Figura 
12.2). A disposição da imagem sugere que ela deve ser vista primeiro, 
de forma a preparar a leitura. A página é dinâmica: as frases não 
são muito longas, e há uma diversidade de atividades escritas em 
tipos de diferentes tamanhos, criando uma dinâmica de leitura 
mais rápida. Apesar de o texto à direita da figura tentar explicar 
que, na tela, Brocos pintou a esperança de branqueamento da po-
pulação brasileira em poucas gerações, propõe-se, logo abaixo, um 
exercício de ekfrasis, ou seja, uma atividade através da qual o aluno 
possa observar a tela e seus elementos, para só então avançar sobre 
seu significado. 

A imagem, apresentada sob o título Ancestralidade e Memória 
Iconográfica,  propõe uma experiência com a ancestralidade negra e 
com a memória, orientando os alunos a realizar a atividade “sempre 
atentos ao próprio preconceito” (Brandão, 2006, p. 30). Embora a 
tela de Modesto Brocos seja o mote para se discutir a mestiçagem, a 
ideia da defesa do branqueamento é apresentada por meio do texto, 
que revela uma apropriação do quadro pelo médico João Batista de 
Lacerda. É um detalhe, mas um elemento que distancia a obra de 
uma comunicação direta com o leitor implícito: alunos e professo-
res cientes da necessidade de trabalhar com temas étnico-raciais. 
A imagem é empregada para problematizar o assunto e discutir 
preconceito, ancestralidade, memória e a situação do negro no pe-
ríodo pós-abolição. A leitura atenta da figura e do texto indica que 
Brocos não é defensor da mestiçagem destinada ao branqueamento 
das raças, mas essa obra é utilizada por um médico como exemplo 
desse projeto racial empreendido por alguns setores intelectuais e 
científicos no Brasil. 
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Figura 12.2 - Apropriação do quadro A redenção de Cã em livro 
didático como ilustração do projeto de branqueamento racial

Fonte: Brandão, 2006, p. 30. 

A segunda imagem estudada neste capítulo aparece em um livro 
de ensino fundamental de 2007, Projeto Araribá. Nele, A redenção de 
Cã figura no canto esquerdo ao final da página. Não há nenhum 
protagonismo da imagem nessa página, em que ela vem associada ao 
tema da imigração no Brasil. A posição dessa ilustração na página é 
contrária ao que recomenda o clássico livro Edição e design, publicado 
na década de 1970 por Jan V. White. O autor discute alguns critérios 
a ser aplicados para os destaques, argumentando, por exemplo, que 
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a página se torna curva quando folheada e, portanto, o que se quer 
mostrar deve ficar nas bordas exteriores, para facilitar a atividade 
do leitor que queira apenas folhear rapidamente (Figura 12.3). Nos 
termos do autor, as áreas mais valorizadas de uma página são os 
cantos superiores e, entre as áreas mais desprezadas, estão as infe-
riores e próximas das dobras (White, 2006, p. 5). Com base nesse 
raciocínio, no livro Projeto Araribá, a tela A redenção de Cã está em 
uma área desvalorizada da página. Além disso, encontra-se associada 
a outra imagem, a fotografia de um monumento na qual também 
aparece uma família, só que de imigrantes japoneses (Figura 12.4).

Figura 12.3 - Página de Edição e design, de White, 2006.

Fonte: White, 2006.
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Figura 12.4 - Paralelismo de imagens empregadas como ilus tração 
em livro didático, apresentando status inferior ao do texto

Fonte: Apolinário, 2007, p. 237 

Também nesse segundo livro a obra de Brocos é acrescida de 
uma legenda cujo tema é o branqueamento, mas não há nenhuma 
discussão específica a respeito do assunto. A imagem comparece com 
a função de reforçar ilustrativamente a ideia de que “alguns setores 
da elite brasileira, influenciada por teorias racistas europeias”, con-
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sideravam que os brancos eram superiores e, portanto, a vinda de 
imigrantes europeus para o Brasil promoveria um branqueamento 
da população no país (Apolinário, 2007, p. 237). Todavia, mesmo 
que a tela de Brocos esteja sendo usada para realçar a valorização 
do europeu no Brasil como meio de branqueamento, o europeu 
dessa figura tem um status inferior ao japonês da outra imagem. O 
paralelismo das imagens que ocorre na montagem gráfica das duas 
fotos denuncia essa contradição: enquanto, na família japonesa, o pai 
faz o gesto ativo de apontar para o futuro, na obra de Brocos, o pai 
entrelaça as mãos pousadas sobre os joelhos. O pai japonês home-
nageado na obra acredita no futuro e espera por ele; o pai sertanejo 
apresentado por Modesto Brocos tem uma fisionomia que oscila 
entre o orgulho e a incredulidade. Estas duas ilustrações são o caso 
típico do material em que as imagens estão em um status inferior 
ao do texto, mas, consideradas como agentes, podem ser pensadas 
como elementos dinâmicos, com linguagem e sentidos próprios. 
Sob essa perspectiva, a rigor, nenhuma imagem é ilustrativa; é uma 
mensagem independente. 

A ampliação dos efeitos da Lei nº 10.639/03 sobre as instituições 
de ensino e sobre as discussões acerca das minorias contribui para 
aumentar o conhecimento e a exploração da obra de Brocos nos 
livros didáticos, em que ela aparece com um protagonismo jamais 
visto. Em 2011, quatro anos depois de figurar numa posição de pouco 
relevo no livro Projeto Araribá, ela é mostrada no Manual do professor 
do livro História em movimento, da Editora Ática. Ali A redenção de 
Cã comparece como a imagem principal em duas páginas destacadas 
em um box de fundo azul (Figura 12.5). Um dos objetivos do capí-
tulo é “compreender o processo de nascimento/recrudescimento do 
preconceito contra a população negra no Brasil e conhecer algumas 
formas de luta dos negros na conquista de direitos” (Seriacopi; Aze-
vedo, 2011, p. 53). Inserida numa espécie de seção intitulada “Olho 
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vivo”, a figura encontra-se rodeada por um grafismo composto de 
diversos indicadores que apontam as características da obra e pelo 
texto que acompanha a página dupla. Não foi suficiente apresentá-la 
em destaque; foi preciso cercá-la de explicações que explorassem per-
sonagens e possíveis significados. A imagem é a maior mancha gráfica 
da página, e sua análise está baseada no livro de Rafael Cardoso, Arte 
brasileira em 25 quadros (2008). O texto acima dela apresenta a obra 
associada ao pensamento científico do período, discute seus usos no 
Congresso Internacional das Raças (1911) e destaca o fundo bíblico do 
tema, vinculado às justificativas para a escravidão no Brasil. Embora 
a explicação aqui seja mais complexa, Brocos é apontado, mais uma 
vez, como um defensor do embranquecimento. Na explicação dada 
pelos autores do livro didático, ele “contribuiu para fazer emergir 
e consolidar na sociedade brasileira o preconceito contra o negro e 
seus descendentes” (Seriacopi; Azevedo, 2011, p. 53).  

Figura 12.5 - A redenção de Cã em posição de destaque 
no livro didático História em movimento

Fonte: Seriacopi; Azevedo, 2011, p. 145.
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Com base nesses três pequenos exemplos, é possível concluir 
que os livros didáticos, considerados os primos pobres da literatu-
ra e os primos ricos das editoras, são mais do que veiculadores de 
conteúdos indicados em programas curriculares. Pensados como 
algo que vai além dos temas, incluindo também projetos gráficos e 
visuais, podem contribuir para a compreensão das políticas públicas 
de ensino e para a verificação de suas práticas na escola. Aliás, não 
somente eles, mas também os manuais de uso que os acompanham 
como auxiliares, transmitindo diversas formas de transposição didá-
tica. A leitura do livro didático será sempre invenção, apropriação, 
uma expressão concreta de relações sociais e ideias circulantes. 
Pensá-lo em sua materialidade e visualidade é, também, caminhar 
para a superação da conduta ocidental que promove a submissão 
das formas visuais a outros tipos de comunicação. É negar-se ao 
não reconhecimento da autonomia de outra linguagem que não a 
verbal como produtora de sentidos. Foi com esse entendimento que 
examinamos os três exemplos citados para indagar sobre a recepção 
da obra de Modesto Brocos em livros de história. E, com a mesma 
perspectiva, passamos agora a examinar algumas possibilidades de 
análise dessa obra, partindo dos princípios de diálogo com a imagem 
em livros didáticos e em outros materiais. 

Sabemos que as imagens estão na base do pensamento huma-
no. Pensamos por imagens e as formamos antes de nos expressar 
de diversos modos. Elas podem ser encaradas como linguagens e, 
como tais, contêm códigos próprios de comunicação. Esse potencial 
lhes permite funcionar como documentos históricos e ferramentas 
didáticas de trabalho. Como, pois, desprezar as imagens se essas 
funções as tornam tão indispensáveis? 

Para uma metodologia rápida de análise de imagens, podemos 
iniciar nossa proposta com a escolha de uma imagem significativa, 
não sem a consciência de que a imagem não pode ser escolhida sim-
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plesmente porque ilustra determinados conteúdos. Isso seria pedir 
muito pouco às imagens. Elas contêm muito mais do que elementos 
de apoio às fontes escritas. Outro cuidado essencial no trabalho com 
as imagens é entender que elas não devem ser encaradas como uma 
representação fiel e substantiva da realidade, como representações 
diretas que poderíamos chamar de miméticas. Imagens necessitam 
ser problematizadas, submetidas a uma análise de seu conteúdo e 
forma, e, como qualquer documento, ser tratadas com rigor crítico 
e em diálogo com outras fontes. Importante saber como lidar com 
elas, portanto. Para facilitar a tarefa de analisar a imagem escolhida, 
dividimos o método em seis etapas (Quadro 12.1), sem, entretanto, 
excluir outras possibilidades de trabalho. Esse critério pode servir 
como inspiração aos professores que se lançam a essa instigante tarefa. 

Quadro 12.1 - Etapas de análise da imagem selecionada

I Etapa de observação inicial e anotação das percepções
II Anotação das questões-problema
III Investigação das questões-problema
IV Exame dos elementos de produção da imagem
V Análise dos dados de circulação e recepção da imagem
VI Diálogo com outras obras

Fonte: Elaborado pela autora.

Após essa breve exposição das etapas, trataremos, a cada passo 
e a título de exemplo, da imagem escolhida para análise: A redenção 
de Cã (1895), do pintor espanhol Modesto Brocos, bastante utilizada 
nos livros didáticos. Brocos viveu no Brasil na passagem do império 
para a república e foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro. Sua tela é polêmica, permitindo o levantamento 
de uma série de questões sobre a história brasileira no período. 
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Atualmente, ela se encontra exposta no Museu Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro.

12.1 Etapa de observação inicial e anotação das percepções

A primeira tarefa de um professor que lida com imagens é se 
dispor a um contato direto com elas. O contato inicial tem o objetivo 
de despertar a percepção de quem vê a obra. Esse primeiro olhar deve 
ser livre de referências formais que condicionem essa percepção. Ele 
pode trazer informações novas sobre a obra e, no mínimo, facilitar 
o aprendizado a seu respeito, já que vai evocar questionamentos, 
suscitando o interesse em sua análise. Os gregos costumavam chamar 
esse exercício de ekfrasis e consideravam-no fundamental no estudo 
de um tema, pois ele facilitava a criação posterior de algum tipo de 
expressão retórica ou escrita sobre o assunto debatido. Os antigos 
definiam a ekfrasis como uma técnica de produzir enunciados apre-
sentando as coisas de modo que os ouvidos do receptor as “vissem” 
em detalhes. Tomando por base esse exercício, é importante que, no 
trabalho com imagens em sala de aula, o professor apresente uma 
obra para discussão sem dizer inicialmente quem é o seu autor ou 
qual é o seu título. O ideal é perguntar, simplesmente, aos alunos 
o que veem na obra. Para facilitar a discussão posterior, os alunos 
podem escrever um parágrafo sobre ela, destacando o que mais lhes 
tenha chamado a atenção. 

Observa-se que alunos de ciências humanas, habituados aos 
textos escritos, verão sempre o que está fora da imagem: tentarão 
identificar sua base histórica e fazer correlações contextuais ou 
mesmo críticas, enquanto alunos de artes ficarão tentados a observar 
cores, linhas, proporções, perspectivas e estilos. O esperado é que 
essas duas perspectivas se complementem, podendo, assim, contribuir 
para uma leitura mais complexa do documento. Não se devem dar 
informações sobre a obra nessa etapa para não dirigir o olhar dos 
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alunos. É bom deixar que expressem livremente sua percepção no 
primeiro contato com a imagem, lembrando-lhes que não existe a 
apreensão correta, mas dados que podem colaborar para a leitura e 
que lhes serão fornecidos posteriormente. Tal impossibilidade de uma 
interpretação única já foi comprovada por estudos de recepção de 
imagem. Não há maneiras absolutas de ler uma obra, pois os modos 
de ler são atos culturais e dependem de uma série de correlações 
individuais e coletivas operadas durante a leitura. 

Para exemplificar a análise de imagens em sala de aula, tomemos, 
mais uma vez, o quadro A redenção de Cã, selecionado para estudo. 
Depois de apresentá-lo aos alunos sem nenhuma informação que 
o identifique (Figura 12.6), podem-se destinar alguns minutos para 
que observem a imagem. 

Figura 12.6 - Imagem apresentada em sala de aula sem título 
e sem autor para observação e registro das percepções
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Nessa etapa inicial, espera-se que identifiquem o tema e descre-
vam os personagens e o cenário com detalhes. Pode-se perguntar a 
eles não só o que pensam a respeito da imagem, mas também como 
se sentem em relação a ela. Ao anotar suas percepções, os alunos de-
vem discernir as escolhas feitas pelo artista ao representar o assunto 
tratado na obra. Inevitavelmente, eles conseguirão distinguir quatro 
personagens, seu vestuário e o ambiente em que se encontram, além 
daquilo que se torna uma informação-chave neste caso: a cor da pele 
dos indivíduos envolvidos na cena. A diversidade étnica existente 
na obra, os gestos e a disposição dos personagens podem ajudá-los a 
adivinhar o tema: a questão racial. Desses gestos, o mais impactante 
é o da negra que ergue as mãos aos céus, como que para pedir ou 
agradecer. Ao lado da negra, está uma criança branca sentada no 
colo de uma senhora mulata. À direita do observador, encontra-se 
um homem branco sentado ao lado da mulata e do menino e lançan-
do-lhes um olhar orgulhoso, por assim dizer. A dança das mãos e 
dos olhares sugere um ato contínuo: o homem branco olha para a 
criança, que, por sua vez, dirige olhares e gestos à senhora negra, 
que, por fim, olha para cima e clama ao céu. Essa disposição dos 
personagens na tela e a intimidade aparente nos olhares que tro-
cam uns com os outros denunciam uma cena familiar. Portanto os 
alunos, provavelmente, perceberão que estão diante de uma família 
caracterizada pela diversidade racial. 

No cenário composto pelas paredes de taipa e pela palmeira, 
possivelmente, eles verão indícios de um ambiente rústico do inte-
rior do Brasil. A referência à religião também é clara, pois o pintor 
confere às figuras centrais, mulata e criança, o gesto da Virgem e 
do Menino. Trata-se de um gesto já consagrado na pintura sacra e, 
portanto, familiar à maioria das pessoas. Logo, alguns alunos talvez 
o identifiquem. A Figura 12.7 mostra, separadamente, detalhes do 
quadro A Virgem e o Menino (à esquerda), do pintor renascentista 
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J. Bellini (1396-1470), e de A redenção de Cã (à direita), de Modesto 
Brocos. Comparando-se as duas imagens, percebem-se na madona 
brasileira e na criança de Modesto Brocos os mesmos gestos dos 
personagens sagrados de J. Bellini.

Figura 12.7 - Detalhes dos quadros A Virgem e o 
Menino e A redenção de Cã: repetição de gestos

 
Fonte: https://deniseludwig.blogspot.com/2013/01/arte-em-pinturas-de-maria-

e-o-menino.html e Museu Nacional de Belas Artes, RJ, respectivamente.

Se, após uma análise e uma exploração formal centradas na 
imagem, chegamos à identificação de um gesto religioso, há pos-
sibilidade de que o tema dessa imagem seja a religião. E se, depois 
de reconhecer esse tema, explorarmos as etnias e as relacionarmos 
às histórias bíblicas, talvez consigamos descobrir, juntamente com 
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os alunos, com qual dessas histórias o pintor figurativo quer dialo-
gar: no caso, com a história da maldição de Cã (Gênesis, 9: 20-27). 
Inicia-se, então, a etapa de anotação das questões-problema que a 
imagem evoca. 

12.2 Anotação de questões-problema

Muitos dados sobre a imagem analisada não poderão ser evi-
denciados no primeiro olhar investigativo direcionado a ela, embora 
ele seja importante para estabelecer o elo didático entre quem olha 
e a imagem que se dá a ler. A imagem não oferece todas as infor-
mações em sua aparência, mas instiga questões a partir do primeiro 
contato que se estabelece com ela. Depois de os alunos anotarem 
sua percepção inicial, começam a surgir, naturalmente, os ques-
tionamentos a respeito da obra. É o momento de fornecer-lhes os 
dados conhecidos sobre a imagem: autoria, tema e época em que foi 
executada. Estes dados, ao contrário do que se pensa, não aplacam 
as questões relacionadas à obra, mas abrem o ver, provocando novas 
indagações, novas inquietações. 

No caso de A redenção de Cã, as explanações relevantes a seu 
respeito, além do título e da autoria, devem incluir referências à 
vida pessoal do autor e ao contexto de produção da obra. Assim, 
é relevante esclarecer aos alunos que eles estão diante da obra do 
pintor espanhol e professor da Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, Modesto Brocos (1852-1936). Que esse artista parti-
cipou do debate sobre o que era a boa arte, sobre as vinculações da 
Academia com a memória oficial e sobre o papel dessa instituição 
como lócus formador de artistas. Era simpatizante de ideias eugê-
nicas e da pintura de tipos, e escolheu temas próximos da realidade 
brasileira e das questões que se colocavam no final do Império: o 
cotidiano do trabalho escravo, o trabalho das mulheres, a miscige-
nação do negro e o embranquecimento. Nesses temas sobressaiu o 
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esforço do artista em realizar uma pintura que, fugindo à imitação 
dos mestres europeus, buscasse retratar os principais problemas 
vividos no Brasil do final do século XIX. O pintor compostelano 
soube compreender a conjuntura da sociedade brasileira e trazer à 
tona, com sua pintura, aspectos únicos desse contexto. 

Uma informação não menos significativa para os alunos nessa 
discussão diz respeito às exposições organizadas pela Escola Na-
cional de Belas Artes em 1892 e 1895. Dentro do primeiro evento, 
Brocos realizou uma exposição individual formada por quadros de 
paisagens, cenas de costumes e retratos. Entre eles, estava uma obra 
prenunciadora de sua tendência para retratar a população negra e 
mestiça brasileira: o quadro Engenho de mandioca, produzido nesse 
mesmo ano. No evento de 1895, a II Exposição Geral de Belas Artes, 
foi premiada a tela escolhida para este estudo, A redenção de Cã. 
Posteriormente, o quadro foi adquirido para a pinacoteca da Escola 
Nacional de Belas Artes. 

Algo digno de nota nesse momento é que, em 1911, dezesseis 
anos após sua elaboração, essa obra foi levada para o I Congresso 
Internacional das Raças pelo diretor do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, o médico e antropólogo João Batista de Lacerda, para 
ilustrar uma profecia propalada à época: a ideia de que, “em três 
gerações, o Brasil seria branco!”. Mas o que se podia subentender 
com a análise do quadro era a ironia dissimulada sob a conjunção dos 
discursos artístico e científico relacionados à ideologia republicana 
de formação da nação brasileira. 

De posse dessas informações, os alunos estarão, em certa medida, 
preparados para o confronto com algumas indagações. Por exemplo, 
por que motivo a obra foi premiada? E, se estava relacionada à his-
tória bíblica da maldição de Cã, por que o artista considerou como 
um processo de redenção a cena representada? Qual é o papel da 
Escola Nacional de Belas Artes no processo de articulação política 
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da sociedade brasileira? Quais eram as ideias correntes no final do 
Império e nos primeiros anos da República? Quem era, afinal, Mo-
desto Brocos e que relação teve sua vida com a obra e o pensamento 
que produziu em sua narrativa pictórica? Que elementos formais 
da imagem contribuem para a narrativa visual que ela realiza e para 
sua leitura e recepção?

12.3 Investigação das questões-problema

Para que ocorra um verdadeiro diálogo com a imagem e se efetive 
o aprendizado de seu conteúdo e forma, é necessário que o professor 
instigue o aluno a buscar suas próprias respostas, transformando a 
aula num laboratório de ideias para debate e numa pesquisa efeti-
va de situações problematizadoras. Nesta etapa, todas as questões 
levantadas podem ser submetidas à pesquisa sobre o tema e distri-
buídas pela turma dividida em grupos. A fase de investigação das 
questões-problema deve durar alguns dias, o suficiente para que os 
alunos realizem a investigação e se reúnam em fóruns presenciais ou 
virtuais para o compartilhamento dos resultados. Nas tentativas de 
análise da imagem, não podemos ser exclusivamente externalistas, 
mas partir da própria imagem ou de um grupo de imagens e das 
questões que elas nos inspiram. Após esse estágio, ficarão evidentes 
as próximas etapas da análise, que incluem o exame das questões 
relativas à produção, à circulação e à recepção da imagem. 

No caso deste estudo, a pesquisa das questões-problema vai re-
velar detalhes sobre a história bíblica da maldição de Cã (Gênesis, 9: 
20-27). De acordo com essa passagem, Cã é um dos três filhos de Noé 
que, juntamente com ele, foram salvos do dilúvio por Javé. Tendo 
visto Noé bêbado e nu em sua tenda, em vez de cobri-lo, foi chamar os 
irmãos Sem e Jafé para presenciar a nudez do pai. Os irmãos ficaram 
constrangidos e cobriram Noé. Envergonhados, mantiveram-se de 
costas para não o verem nu. Ao recobrar a sobriedade, Noé soube 
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do ocorrido e amaldiçoou Cã e seus descendentes, determinando 
que se tornariam escravos de seus irmãos. 

Os filhos de Noé povoaram a Terra após o dilúvio (Gênesis, 9: 
19), e Cã, cujo nome em egípcio era associado à palavra negro, foi 
considerado o ascendente dos povos camitas. Esses povos teriam 
dado origem às culturas africanas. A fase de investigação das questões 
revelará que muitos membros de religiões cristãs e judaicas usaram 
a história referida para justificar o racismo e a escravidão. Para 
eles, isso constituiria a maldição de Cã. A expansão dessa crença 
foi comum não só durante a Idade Média e a Idade Moderna na 
Europa, mas também entre os defensores da escravidão nos Estados 
Unidos e no Brasil. 

Nessa etapa se perceberá, ainda, que as questões raciais estavam 
em voga durante o século XIX, período em que a obra de Modesto 
Brocos foi elaborada. A ascensão da antropologia física e da socio-
logia de matriz evolucionista nesse século contribuirá para o inte-
resse nessas questões. Os alunos compreenderão que, no Brasil, em 
específico, o debate racial estava vinculado às questões econômicas 
e políticas do final do Império e início da República. Havia um 
interesse explícito em construir noções de pertencimento nacional 
e estimular a imigração para o Brasil no contexto da abolição da 
escravatura. Alguns setores envolvidos nos debates científicos e polí-
ticos defendiam o branqueamento racial como meio para fortalecer 
o povo brasileiro e a identidade nacional. 

Nesse cenário, a pintura de Brocos foi intitulada, ironicamen-
te, A redenção de Cã por indicar um “futuro branco” para o Brasil 
e inverter, desse modo, a maldição bíblica. Sob essa perspectiva, 
foi premiada em 1895 por identificar-se com o que havia de mais 
avançado no debate político e científico do período. Na condição de 
professor da Escola Nacional de Belas Artes, Brocos foi um braço do 
governo imperial e, posteriormente, das ideias republicanas. Como 
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estrangeiro, compartilhava do ideário “científico” do período e, como 
brasileiro naturalizado, das aspirações político-institucionais a que 
estava vinculado. Mas como, afinal, a obra foi produzida? Após as 
primeiras respostas, advindas do primeiro contato com a imagem 
e das pesquisas de situações-problema, voltamos à mesma imagem 
na tentativa de chegar a essa compreensão.

12.4 Exame dos elementos de produção da imagem

Essa etapa é fundamental para confirmar ou refutar as questões 
iniciais suscitadas pelo primeiro olhar. Aqui os elementos de pro-
dução da imagem devem ser destacados sob o aspecto comparativo. 
Para identificar as opções do pintor em determinada obra, compa-
ram-se os estilos e o tratamento das mesmas questões nessa obra e 
em outros quadros. Assim se perceberá a diferença na produção das 
imagens de acordo com o estilo predominante no período de criação 
de cada uma. Por exemplo, nas apresentações do Impressionismo, 
há uma tendência para captar a luz em pinceladas rápidas, que, em 
vez de apresentar a realidade com uma ilusão óptica definida por 
perspectivas e texturas realistas, registram muito mais as impressões 
do ambiente. O movimento impressionista já é consciente da impos-
sibilidade de apresentar a realidade em uma tela bidimensional, e 
por isso se contenta em registrar as impressões do olhar, em especial 
no que se refere à captura da luz e do instante. O Realismo, por sua 
vez, propõe-se a tratar um assunto de maneira absoluta, como de 
fato ele se configura na realidade. 

Neste ponto da análise, não se pode esquecer de que a linguagem 
artística possui seus próprios códigos de comunicação, e examiná-
-los contribui para uma compreensão mais ampla do processo de 
produção da obra. A tela A redenção de Cã foi realizada com esmero 
técnico e de maneira figurativa, procedimento comum à maioria dos 
trabalhos executados na Escola Nacional de Belas Artes até aquele 
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momento, embora, na Europa, já houvesse o desenvolvimento de 
outras tendências estilísticas, como o Impressionismo. No Brasil, 
o Impressionismo só será possível na Academia um pouco mais 
tarde, com trabalhos da geração de Eliseu Visconti (1866-1944). A 
tela Ninando no jardim (Figura 12.8) é um exemplo do diálogo desse 
pintor com as tendências impressionistas europeias. 

Figura 12.8 - Eliseu Visconti. Ninando no jardim: 
óleo sobre tela, 65 cm x 81 cm

Fonte: Museu Castro Maya, Rio de Janeiro.

Na contramão das características impressionistas, a intenção 
de Brocos em A redenção de Cã era fazer um diálogo com o real, 
apresentá-lo com a maior fidelidade possível. Nas obras figurativas, 
como a sua, a pretensão é exatamente mostrar a realidade. Algum 
flerte do pintor com as novas tendências só será observado, de forma 
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nuançada, em outros trabalhos que produziu. Se atentarmos para o 
aspecto formal da imagem estudada, veremos que Modesto Brocos 
nos apresenta o assunto de maneira não inovadora para a época. De 
modo geral, o tema está mais voltado ao Realismo e ao Naturalis-
mo, estilos mais afinados com a conjuntura do progresso técnico e 
científico do período. No Realismo, havia uma predisposição para 
retratar elementos do cotidiano e personagens comuns que fugiam às 
cenas mitológicas da pintura neoclássica. Era necessário que o leitor 
da obra reconhecesse as figuras como se elas tivessem vida e fossem, 
de fato, animadas pelo talento do artista. Então, vejamos como se 
efetivam essas particularidades na tela selecionada para estudo. 

No centro da composição, encontramos a mãe e a criança pe-
quena em seu colo. As mãos das figuras retratadas estabelecem 
elos de contiguidade entre elas, isto é, entre o homem à direita 
do quadro, a mãe com o bebê e a senhora idosa à sua direita. Esse 
movimento ocorre da direita para a esquerda, na forma inversa ao 
sentido de leitura convencional estabelecido pelo olho. Esse estra-
nhamento da forma de visão nos torna mais estimulados à ideia da 
remissão redentora. Deixa-nos mais atentos às mãos, que descansam, 
abençoam e agradecem pelo ato exposto no quadro: o nascimento 
de uma criança branca, fruto da miscigenação das raças. Lidos da 
direita para a esquerda (Figura 12.9), esses gestos estabelecem um 
elo composicional entre as figuras e reforçam o sentido explorado 
por Modesto Brocos: a criança havia nascido branca, e a senhora 
idosa dá graças a Deus.
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Figura 12.9 - A visão dos gestos no sentido não convencional, da direita 
para a esquerda, reforçando a ideia da remissão do pecado de Cã

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Se, por um lado, os gestos destacam a redenção de Cã, por 
outro, a seleção das cores influencia na leitura da cor da pele dos 
personagens, dispostos à frente de um fundo vertical claro (a parede 
amarelada) e na zona escura do vão da porta. Essas opções eviden-
ciam a cor negra da senhora idosa e a cor clara da pele do homem 
sentado. O portal de madeira que estabelece o limite entre essas 
duas zonas, clara e escura, é exatamente a linha em que se posiciona 
a cabeça da criança, indicando que ela não pertence a nenhuma das 
duas zonas; ela é fruto do encontro entre as duas, entre o claro e o 
escuro, um encontro de raças. 

Nessa avaliação das cores, deve-se ainda chamar a atenção dos 
alunos para a predominância dos tons terrosos e do amarelo. De 
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acordo com o próprio Modesto Brocos (1933), essas cores são em-
pregadas para a execução de obras que expressam ironia e certo 
humor. Na concepção do autor, a seleção apropriada das cores é 
significativa na composição dos temas. Assim, os alunos precisam 
ser instigados a entender que, se em A redenção de Cã ele preferiu 
cores ligadas ao humor e à ironia, seu objetivo, provavelmente, foi 
criticar, e não defender o embranquecimento. 

Sobre o realce da figura central, observa-se ainda um recurso 
que concorre para promovê-lo: as sutis linhas diagonais imaginárias 
que o pintor estabelece em sua composição (Figura 12.10). Uma é 
formada pelo olhar do homem e pela cabeça da criança, e completa-
da pelo gesto diagonal da perna esticada do bebê e, ainda, na linha 
ascendente, pela roupa pendurada no varal. Outra linha une o rosto 
da senhora jovem ao corpo do bebê e, descendo, passa pela incli-
nação do braço do homem e de sua perna cruzada. Esse cruzamento 
das linhas imaginárias planejadas em diagonal na composição do 
quadro atrai o olhar do espectador para a figura central: a criança, 
ícone da transição entre as raças.
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Figura 12.10 - Cruzamento das linhas imaginárias diagonais 
dentro do quadro como forma de centralizar a criança, 

símbolo do branqueamento pelo encontro das raças

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

A criança centralizada segura uma fruta, símbolo de uma esfera. 
Nesse detalhe, há uma correlação clara com a ideia do reinado de 
Jesus sobre o mundo, apresentada em iconografias semelhantes. Esse 
gesto é típico dos ícones bizantinos, em que Jesus, o Rei, segura o 
globo em uma das mãos e, com a outra, abençoa o mundo, conforme 
mostra a Figura 12.11. Essas imagens povoaram a Europa durante a 
Idade Média e reapareceram em pinturas, afrescos e esculturas em 
períodos posteriores.
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Figura 12.11 - Domenico da Tolmezzo. Torna 
a casa La Madonna con il Bambino

Fonte: https://www.snpcultura.org/vol_representacoes_natal_arte_crista.html

Ainda na etapa de exame dos elementos de produção da ima-
gem, se possível, é produtivo investigar o pensamneato pictórico de 
Modesto Brocos em relação à sua obra escrita, que abrange livros de 
ensino de artes e uma ficção literária. Deve-se, também, identificar 
as condições de produção da obra, tentando descobrir, por exemplo, 
se ela foi uma encomenda e a quem interessava. 

12.5 Análise dos dados de circulação e recepção da imagem

Para que a análise dos dados de produção de uma obra seja 
completa, é necessário investigar sua recepção, a maneira como 



231

foi lida e recebida pelos espectadores. Nessa tarefa, é imperativo 
saber o que ocorreu com a obra depois de produzida. Houve cópias, 
estampas, ela foi usada como ilustração em livros? Há uma boa for-
tuna crítica da obra? Como se deu sua apropriação pelos discursos 
político, publicitário e artístico? Estes elementos são fundamentais 
no estabelecimento de um sentido para a obra e dizem respeito a um 
espectador implícito imaginado pelo artista. Esse leitor almejado 
durante a produção da obra só realiza a leitura dela de maneira 
cultural e, muitas vezes, de um modo inesperado pelo autor. Disso 
se depreende que uma imagem só pode ser pensada no âmbito de 
sua recepção e que, para conferir significados a ela, é importante 
conhecer o pintor e suas intenções. Entretanto, esse esforço é in-
suficiente: a recepção de uma obra é um ato cultural que envolve 
muitas variáveis em sua análise. 

Para analisar a recepção da obra A redenção de Cã, pode-se 
começar lembrando que seu comparecimento nos livros didáticos 
objetiva expressar o racismo existente no final do Império. Nessa 
conjuntura racista, defender o embranquecimento da população 
seria uma maneira de negar a diferença étnica. A ideia era combinar 
as raças para obter um resultado final em que predominasse o tipo 
europeu, elemento fundamental para “melhorar a raça”. O século 
XIX esteve recheado de teorias pseudocientíficas que defendiam 
um racismo científico, fundamentos hoje completamente abando-
nados pelo pensamento acadêmico. Foi por esse motivo que a obra 
do professor Brocos mereceu o Prêmio do Salão de Belas Artes de 
1895. O discurso contido nela era polêmico, mas inovador para o 
período. Brocos apresentava a aspiração da mentalidade política: 
o branqueamento das raças como instrumento para conferir uma 
identidade própria à sociedade brasileira. 

Observe-se que o pintor cerca a obra de elementos tipicamente 
nacionais, como o cenário rústico e as vestimentas dos personagens. 
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Além disso, os tipos étnicos, tão caros às discussões do período, 
estavam ali representados. Para alguns, Brocos é um dos primeiros 
pintores a tratar o tema do negro em sua obra de forma específica e 
como temática central. Ele consegue captar a atmosfera republicana e 
o debate racial de sua época e, com opções claramente etnocêntricas, 
apresenta o branqueamento como uma remissão do pecado racial.  

Sua obra foi ainda recepcionada no I Congresso Internacional 
das Raças, em julho de 1911, na cidade de Londres. Foi levada ao 
congresso pelo então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
João Batista de Lacerda, para elucidar sua ideia de que a solução dos 
problemas raciais no Brasil estava em uma política de branqueamen-
to das raças. Na opinião de Lacerda, havia uma boa relação entre 
senhores e escravos no Brasil, e o país se encontrava completamente 
aberto ao recebimento de imigrantes. Isso haveria de favorecer o 
processo do desejado embranquecimento. Na etapa em discussão, 
esses aspectos ajudam a explorar os discursos proferidos sobre a 
obra por viajantes e membros de academias artísticas e de ciências 
e contrapor esses discursos a concepções mais contemporâneas sob 
as quais o quadro é recebido. Nas interpretações atuais, ele é um 
exemplo importante da conjuntura que explica as origens do racismo 
à brasileira: a ideologia do branqueamento e a teoria da “democracia 
racial”. Esses dois fatores dão feições próprias às formas de exclusão 
social e de racismo no Brasil. Neste ponto da análise, esses aspectos 
podem ser debatidos. 

12.6 Diálogo com outras obras

Nessa etapa, devemos nos preocupar em realizar o diálogo entre 
a imagem analisada e outras obras, e isso abrange três tarefas essen-
ciais: compreender o diálogo da obra com os esquemas da tradição 
pictórica; identificar, na comparação com obras da mesma época, o 
substrato cultural da representação pictórica em estudo; evidenciar 
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todos os aspectos da análise encontrados na comparação com obras 
de qualquer época. 

Em relação à primeira tarefa, no caso da obra A redenção de Cã, 
comparam-se suas figuras com repertórios pictóricos medievais e 
modernos, como já fizemos nas etapas anteriores e em outros capí-
tulos deste livro. Nesse momento, é também importante investigar 
a frequência com que o negro era representado na pintura brasileira 
até a elaboração da obra por Modesto Brocos. Fora as represen tações 
da população negra e escrava realizadas por J. B. Debret (1768-
1848), o negro brasileiro não foi muito retratado nas academias. 
A Academia Imperial de Belas Artes, considerada um modelo das 
instituições constitutivas de civilidade e instrução, e mais tarde 
denominada Escola Nacional de Belas Artes, será sempre uma en-
tidade fortemente influenciada pela estética europeia. Em sua base, 
estavam os ideais de ensino clássico das chamadas belas-artes, e não 
as representações de tipos nacionais. Estes só serão valorizados após 
o Modernismo e, ainda assim, Mário de Andrade destaca apenas 
um pintor como representante do povo brasileiro: Almeida Júnior 
(1850-1899), contemporâneo de Modesto Brocos. Almeida Júnior se 
tornou famoso por suas representações do caipira brasileiro, como 
o quadro Caipira picando fumo (1893). 

O negro comparece na obra de Brocos não apenas em A redenção 
de Cã, mas em muitas outras telas, a exemplo de Engenho de mandioca 
(Figura 12.12), Crioula de Diamantina (Figura 12.13) e A mandinga (Fi-
gura 12.14). Nas três últimas, há um esforço do pintor em apresentar 
negros como tipos nacionais em suas atividades cotidianas.
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Figura 12.12 - M. Brocos. Engenho de mandioca 
(1892): óleo sobre tela, 54 cm x 75 cm

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
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Figura 12.13 - M. Brocos. Crioula de Diamantina (s. 
d.): óleo sobre madeira, 37 cm x 27,5 cm

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra65221/crioula-de-
diamantina.
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Figura 12.14 - M. Brocos. A mandinga (s. d.): 
óleo sobre tela, 45 cm x 34 cm

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra34936/a-mandinga. 
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No que concerne à segunda tarefa citada (comparar a obra 
analisada com obras da mesma época para identificar o substrato 
cultural de todas essas representações), pode-se cotejar A redenção 
de Cã com obras de outros artistas da época que trazem o discurso 
visual sobre o negro. As similaridades são vistas, por exemplo, nos 
trabalhos de Ernest Hébert (1817-1908) e Victor Frond (1821-1881). 
Encontramos também esquemas semelhantes em Eugène Delacroix 
(1798-1863), como, aliás, já foi demonstrado em capítulos anteriores. 
Em todos esses artistas, há substratos de composição (luminosidade, 
formas, cores etc.) comuns ao nosso pintor espanhol. 

Por fim, na realização da terceira tarefa (a comparação do quadro 
com obras de qualquer época), é possível pesquisar a recepção das 
pinturas de Brocos em jornais de época e observar o diálogo entre 
elas e o discurso artístico e científico produzido no Brasil do século 
XIX, com a formação do racismo à brasileira. 

As etapas aqui sugeridas nem sempre podem ser executadas de 
igual modo, por diversas questões, que incluem a disponibilidade 
de documentos e de inferências. Mas, de qualquer forma, imagens 
contêm elementos significativos para a realização de análises com-
plexas sobre as sociedades humanas e suas formas expressivas. Basta 
que sejam tratadas com rigor e atenção.
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