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O Espelho Infletido: ensaio sobre a mudanca do registro
plastico simbOlico da representacao no Brasil do Imperio
RepiThilea (1840-1920/30)
Ligia Czesnat*
R e s u m o
Estuda a mudanca do eixo de interpretacäo teOrica referente a cultura brasileira e a
conseqiiente fissura dos registros tematicos e simbOlicos representacional do Brasil, do
periodo em questão. Este deslocamento de suporte interpretacional para o campo da
"rata" determinou a constatacao da "cara do povo" brasileiro, espelhada na criacao de
uma arte national, corn destaque na figura de Di Cavalcanti.
Palavras-Chave: Arte - Corpo - Mesticagem - Eugenia.

Abs tract
It studies the change of the axis of theoretic interpretation reported to Brazilian
culture and the consequential fissure of the symbolic and thematic registers that represents
Brazil, of the period in question. This dislocation of tl\e interpretational support to the
range of the creation of a national art, with prominencé,in the figure of Di Cavalcanti.
Key words: art - body - half-blooded.

0 desacerto parece persistir quando se trata de delimitar a fundacao plastico-literar a
de urn Brasil- paisagem natural. Esbarramos corn desarmonias incontornave is e
irreconciliaveis, de urn lado a paisagem brasileira, de outro lado a cultura europeia' .
Uma das questbes cruciais da problematica relativa a uma imagem singular e origindria
do Brasil passa, necessariamente, pela dificuldade de olhar a paisagem brasileira "real".
Outros regimes de olhares ja haviam demarcado as narrativas, determinando, muitas
vezes, o aparecimento de uma imagem previa do Brasil e, por isso mesmo comprometida.
Ora, esta perspectiva aprioristica contrasta sensivelmente corn o Brasil do dia a dia,
provocando o desacerto da economia dos olhares.

Cursando POs-Graduacdo em Hist6ria, nivel de Doutorado, na UFSC, orientada pela Prof. Dra. Maria Bemardete
R. Flores
' SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas: forma literdria e processo social nos inicios do romance
brasileiro. 2 ed.- Sdo Paulo: Duas Cidades, 1981. Neste trabalho, o autor atribui o termo desconcerto, isto é, o principio
controvertido da producdo cultural brasileira do seculo XIX.
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Sem cliivida, olhar corn os proprios olhos o Brasil que se desejava original, paradisiaco,
sem conflitos sociais, raciais ou regionais e que, delta feita, nao pudesse ser classificado,
etiquetado e homogeneizado era dificil, face a pretensa concepcdo de inteireza da cultura
europeia e dos relatos dos etnOlogos que percorreram o territOrio brasileiro2.
Assim, valorizar a paisagem, o natural e o pitoresco é indiscutivelmente regressar
origem, descobrir o Brasil. E tambem esvaziar o sentido de soliclao, corn o qual foi
estigmatizada a paisagem brasileira, urn deserto, e como tat nao tinha histOria. Falar de
paisagem monumental, da natureza exuberante e do excesso foi o que permitiu,
posteriormente, configurar-se o conceito de mesticagem, tao importante para a construcao
da representacdo da imagem/identidade/cultural da nacionalidade brasileira3.

Luis Costa Lima aponta a influencia da reflexao estrangeira referente aos temas
natureza e histOria nos trapicos, aludindo ao comentärio de Antonio Candido, quando
este atribui a Ferdinand Denis a responsabilidade do "persistente exotismo que eivou
nossa visao de nOs mesmos at hole". Candido entende que, sendo Denis o precursor e
orientador da histOria da literatura brasileira nascence, inscreveu uma imagem, estabeleceu
urn espaco de enunciacao e, portanto, inaugurou urn fato novo' .
Costa Lima prossegue mostrando o quanto as obras de Denis foram referidas por
nossos romanticos e a repugnancia "que the causaram os costumes da sociedade tropical",
provocando uma curiosa selecao da qual "impressiona-the apenas a natureza" Em
seguida, observa como as condicOes do romantismo entre nOs receberam uma elaboracao
diversa. Na Europa, o romantismo estimulou a reflexao sobre o progresso da fraternidade
e da igualdade e manteve seu caster de rebeldia contra a sociedade estabelecida. No
Brasil, corn o patrocinio imperial, o romantismo nao serviu de estimulo a" auto-reflexao
liberadora". Este refluxo, todavia, incentivou o extase ante as maravilhas selvagens e
obstruiu a luta contra a sociedade vigente. Alem disso, o culto da tristeza e da saudade,
a melancolia de quern ja nao estava na Europa. Assim, a natureza era encantadora, variada
ern formas e cores, a sociedade prosaica, uma parOdia europeia.
0 nosso exercicio contemplativo da natureza construiu simulacros como base das
estrategias de sobrevivencia, face a nossa pretensa incompletude. Perdendo o carater
reflexivo, a natureza se presta, no entanto, para o exotismo do poeta, que demonstra sua
diferenca por saber ver e mostrar. Deste modo, a paisagem do romantismo para o realismo
se fez sem grandes traumas. Pois, nao servindo a natureza na maioria das vezes para a
reflexao, para o realista o passo seguinte foi atacar a pieguice sentimental e depois
reorientar a observacao para o " feio".
2 SOSSEKIND, Flora. 0 Brasil nBo a longe daqui: o narrador, a viagem. - Sao Paulo: Cia das tetras, 1989, p. 33
1-1ERSCHMANN, Micael M. e MESSEDER, Carlos Alberto P. A Invencao do Brasil Modern. In: Herschamann,
Micael & MESSEDER, Carlos Alberto P. A Invencdo do Brasil Moderno: medicina, educacalo e engenharia nos
anos 20-30.- Rio de Janeiro: Rocco, 1990, p. 41.
CERTEAU, Michel de. A Escrita da Histaria. Prefacio. Traducao de Maria de Lourdes Menezes. -Rio de
Janeiro: Forense Universitiria, 1982, p. 9.
LIMA, Luis Costa. 0 Controle do lmaginario- razBo e imaginactio no ocidente- Sao Paulo: Brasiliense, 1984,
p. 131. Denis deixou um legado vasto pela literatura brasileira, vindo aos tropicos menos por desejo de aventura do
que corn o prop6sito de salvar economicamente a familia. De 1817 a 1891 escreve as obras: Scene de la nature sons les
tropiques ( 1824), Bresil (1837) e a Resume de histoire litteraire du Bresil(1826). Foi urn di vulgador do Brasil na
Franca e precursor da escrita da histOria literaria brasileira, alem de grande amigo dos escritores brasileiros.
CERTEAU. Op. Cit. p. 134.

Ligia Czesnat

27
0 que Denis fez, naquele dado momento, foi definir o que era brasileiro tendo como
referencia a paisagem, ou seja, uma paisagem determinada. 0 Brasil era entendido como
"natureza exuberante", "espetaculo majestoso", "costumes peculiares". Certamente, nao e
qualquer paisagem, ou qualquer lugar que se poderia altar a categoria de representaedo
da nacionalidade brasileira. Somente a que se submetia as especificidades, antes aludidas.
A descried() de Maria Graham, em seu "Diario de uma viagem ao Brasil", retrata de
maneira semelhante a uma tela impressionista, uma familia de retirantes sertanejos, saindo
do Recife em 27 de setembro de 1821:

A familia que encontramos Jormava urn grupo muito pitoresco:
os bomens vestidos de couro dos pes a cabeca. A jaqueta leve e as
calcas sao tao apertadas como as roupas dos mcirmores de Egina,
e produzem mais ou menos o mesmo efeito, o pequeno chapeu
redondo tern a forma do petaso de Mercurio. Os sapatos e polainas
da maior parte eram excelentemente adaptados para a dejesa
das pernas e dos pes no calvagar por entre asperezas. 0 torn
geral do conjunto era belo castanho queimado. Fiquei aborrecida
porque a mulber do grupo vestia roupa evidentemente a moda
francesa. Estragava a unidade do grupo. la montada poi ; bar do
bomem principal, num dos pequenos e espertos cavalos da terra'.
0 que causa especie a Maria Graham sdo as imagens imprevistas que contrariavam
os modelos vigentes a epoca, convencionados de brasilidade. A mulher, vestindo roupa
evidentemente a moda francesa, contamina o "efeito pitoresco", agudizando o "efeito
deselegante e feio", causando rachaduras na cena "natural' .
0 Brasil foi visitado por outros viajantes, é claro, alem de Ferdinand Denis, interlocutor
fundamental do ideario artistico dos primeiros romanticos brasileiros. Temos o mestre
da pintura Jean Baptiste Debret, que tambem assumiu a tarefa de percorrer o pats, registrar
a paisagem, recolher tradicOes, que acabaram por prefigurar plasticamente o Brasil, nas
primeiras decadas do seculo passado, juntamente corn escritores e pesquisadores locais.
A prosa pictorica estabelece tambern uma narrativa, mas que, desta feita, ilumina a
observacao a partir de diferentes cOdigos. A imagem se manifesta e se organiza sempre
no espaco, e, portanto, ao olhar, a imagem e apreendida em uma totalidade.
A rapsOdia de Debret, armada de tinta e cores, percorre, como tantos outros visitantes,
o caminho da documentaedo e do sentido didatico8.
SUSSEKIND. Op. Cit. p. 25. Maria Graham era inglesa e morou no Brasil, juntamente corn seu marido, onde
registrou, em seu diario, observacOes curiosas e minuciosas sobre o pals, preocupando-se coin detalhes e de transmitir
os tons que tingiam sua terra e sua genre. Seus apontamentos denominam-se "Diario de uma viagem ao Brasil".
Muitos historiadores tentaram obliterar, ou melhor, suprimir as descontinuidades da hist6ria, dando visibilidade
sempre as continuidades, as superficies sem rugas onde nada parece vazar ou escapar do controle, perpetuam, desta
forma, para con tinuacao de uma histchia homogênea e inteira. Porem, a noydo de descontinuidades, ha algum tempo,
ocupa UM lugar importante nas disciplinas histOricas na atualidade. FOUCAUT, Michel. Arqueologia do saber.
Traducdo de Luiz Felipe Baeta Neves- 2 ed.- Rio de Janeiro: Forense Universitiria, 1988, p. 9 a 11.
4 NAVES, Rodrigo. A Forma Dificil: ensaio sobre arte brasileira.- Sao Paulo: Atica, 1997, p. 45
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Junto corn a Missdo Francesa no Brasil veio Nicolas Antoine Taunay, que se dedicou
sobretudo a pintura de paisagens9.
Apesar de todos os esforcos de nossos visitantes, artistas-plasticos, em retratarem o
Brasil de forma Integra, eles repetem o desacerto. Nao so pelo canter positivo da arte
neo-classica, como tambem da experiencia diversa advinda da situacao da Franca
revoluciondria. Como conciliar de maneira verossivel realidades tao estranhas? Debret
desdobrou-se usando a tecnica da aquarela, cuja utilizacdo e execucao rapidas, parecem
coadunar melhor corn o cenario brasileiro, do que as manifestacOes grandiosas que a
pintura neo-classica suscita. Em "Viagem pitoresca e histOrica ao Brasil", "e revelador o
esforco de Debret para ultrapassar seu dilema brasileiro fazendo uma arte que mantivesse
urn vinculo corn a realidade do pais, sem perder de vista a dimensao critica da postura
erica neo-classica"". Sendo assim, poucos aspectos da cidade do Rio de Janeiro foram
poupados a sua minuciosa observacao. Mapeou corn muitos desenhos o Sul do Brasil,
cenas indigenas e paisagens. Tudo colhido no "prOprio lugar", construindo uma
prefiguracao genealOgica da narrativa pictbrica. 0 cotidiano dos escravos e homens livres,
brancos, pobres e aristocratas, as festas reais, pontos geograficos, monumentos, plantas
e animais, tudo cuidadosamente registrado.
Deixando de lado, o fato de que a capital colonial se transformou improvisadamente
em capital do Imperio, tudo faltava, desde as moradias at as condicbes de higiene: "a
limpeza da cidade estava toda aos urubus. Corn alguma frequencia, corpos de escravos
apodreciam ao ar livre. Diante dos temporais, a sujeira rola morro a baixo, sem ter onde
escoar. Para vdrios visitantes, o Rio era o mais imundo ajuntamento de seres humanos
debaixo do ceu" ."
Levando, pois, ern conta este aspecto quase anedOtico, para ndo dizer triste do Rio
de Janeiro, muito da pratica normal de Debret, utilizada na Franca, ficava inviabilizada
no Brasil. De qualquer forma, cabe ressaltar que Debret e outros visitantes estabeleceram
uma rapsOclia capaz de prefigurar ou definir o Brasil, pela estetica literdria e pictOrica,
inventariando as paisagens e as populacOes, enfim, inventando o pais.
Como vimos, o movimento romantic° procurava a nossa peculiaridade, porem, instruido
por algum senso do real, no exato momento em que saimos da independencia, buscava
uma afirmacao como povo/nacao, de acordo corn a perspectiva do tipico e insOlito.
A geracao seguinte marca o declinio da hegemonia romdntica e foi denominada a
"Geracao de 1870". Ela nao pretendia ressaltar o especifico national, mas, sobretudo,
integrar-nos na " Civilizacao Ocidental", compreender as diferencas, nan como "natureza",
9 Joachim Lebreton, ex-secretario perpetuo da classe de belas-artes do Institute de Franca, organizou urn grupo de
artistas a convite de D. Joao VI, cuja finalidade era fundar a Academia de Belas-Artes no Rio de Janeiro. Esse grupo
chega ao Rio de Janeiro em marco de 1816.- Idem. p. 58 a 59.
O Idem. p. 72
" Cf.LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e parte meridionais do Brasil- Sdo Paulo: Martins, 1942, p.
90. Apud. NAVES. Idem. p. 42.
A chamada Geracao de 1870 fizera ressurgir corn muita forca a "ideia republicana", que se manisfestava
atraves de urn partido e da imprensa, na capital do Império, foi absolutamente critica de sua época. OLIVEIRA, Lucia
Lippi. A Questao Nacional na Primeira Repablica.-Sdo Paulo: Brasiliense, 1990, p. 85.
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mas como Ease histOrica, referida atralts do modelo de uma filosofia progressista da
histOria".
Este esforco de "aggiornamento" referente a universalidade, encabecado pelos homens
de letras da Geracdo 70, orientou sua retOrica na direcao da abolicao, republica e
democracia, e acima de tudo para as indispensaveis " reformas redentoras". E born ter
claro que tudo isso fazia parte do pacote cientificista, em vigor a epoca'
A geracao realista parte do culto a ciencia que nenhum romantic° suportaria. Sendo
que, ambas partilhavam de uma aguda observacao da natureza. Porem, os realistas,
munidos do olhar cientificista e utilitario, vestem a mascara da transfiguracao moderna
do Brasil°.
Silvio Romero localiza as teorias as quais os intelectuais dos anos 70 usaram para
superar o romantismo. Dentre elas, ads tiveram a primazia do impacto junto a
"intelligentsia" brasileira: o positivismo de Comte, o darwinismo social e o evolucionismo
de Spencer 16 . Sendo teorias elaboradas em meados do seculo XIX, buscavam entender
as tramas entre as diferentes caracteristicas das sociedades humanas ao longo da histOria
e juntamente procuravam estabelecer as leis que presidiam o progresso das civilizacOes.
0 colonialism° europeu definiu uma escala da "evolucao natural" que vai do "primitivo"
ao "complexo", possibilitando, a elite europeia, a justificativa ideolOgica para sua expansao
capitalista.
Fica claro que a pretensa "superioridade" da civilizacao europêia e consegilencia das
"leis naturais" que orientavam a histOria dos povos. Embalados neste pacote de
investigacao cientifica, o colonialism° europeu elegeu a "rata" como uns dos componentes
privilegiados para o entendimento e as explicacOes referentes a alteridade humana'
Ficaram, porem, as indagacOes: como entao pensar a realidade brasileira localizada
em estagio civilizatOrio inferior? Como explicar o atraso brasileiro? Quais as possibilidades
de urn futuro proximo? Quais as perspectivas de que o Brasil se constituisse como povo
ou como nacdo?
As novas teorias, oriundas da Europa, determinaram a analise da histOria brasileira
luz de novas interpretacOes. Na verdade, a teoria evolucionista forneceu urn suporte a
mais para os intelectuais brasileiros adquirirem uma compreensao ampla da realidade
brasileira. Todavia, o conjunto das explicacbes carecia de uma complementacao que
permitisse o entendimento da especif icidade social, e foi, nesse momento, que o
pensamento brasileiro se apropriou das nocOes de meio e de race
Idem. p. 79 a 94.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Misscio: tensóes sociais e criacdo cultural da primeira Reptiblica.3
ed.,- Sao Paulo: Brasiliense, 1989, p. 85.
Sobre o olhar modemo, ver: BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar. In: NOVAIS, Adaulto... [et all.- Sao
Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 65 a 87.
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. 5 ed.- So Paulo: Brasiliense, 1994, p. 14. Ortiz acentua
o fato de que, estas tits linhas teOricas desenham os limites no interior dos quais a producao teOrica da epoca se constituiu.
(7 FOUCAULT, Michel. Genealogia Del Racismo.De la guerra de las razas ao racism° de Estado. Madrid:
Las ediciones de La Piqueta, 1994, p. 90 a 93.
9 ORTIZ, Op. Cit., p. 15.
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Podemos observar uma fissura no esquema monolitico da representacdo brasileira.
Ou seja, a mudanca do eixo de interpretacdo teOrica de sociedade brasileira provoca
modificacOes tambem nos registros temdticos e simbblicos da imagem representational
da nacao. Uma vez que essa rachadura no terra paisagem e seu deslocamento para o
campo da raca teve como corolario a exposicao da "cara do povo" brasileire
Afastando-nos para tras no tempo, podemos afirmar que em outros momentos a raca
ja tinha sido posta em tela pelos viajantes, tais como Gobineau, Buffon, Renan, Taine,
etc". Mas, agora, retomada do conceito de raca, era resignificada pelos intelectuais
brasileiros, de maneira a fornecer o suporte ou o eixo para uma discussao consistente e
acima de tudo cientifica. Ndo se tratava mais de inventariar a nacdo, mas pensar e
indagar quais eram os elementos fundadores de uma nacdo, e, dentre des, figurar a
populacao. Portanto, tratava-se, em tiltima instancia, da invencao do povo brasileiro. E,
nessa invencao, a imagem corpOria toma visibilidade e vai configurando-se, pois s6
podemos viver o mundo material e s mbOlico por meio do corpo' .
Deixando de lado a problematica do meio, como suporte substantial para a
interpretacao do atraso brasileiro, a problematica da raga foi ressemantizada a partir de
reflexbes e dialogos elaborados em outros espacos e tempos, especialmente nos seculos
XVII e XVIII, na Franca. Para nos, o ponto dc partida mais indicado e o inicio da "Histoire
naturelle", de Buffon" , que foi consagrada ao homem, sendo uma sintese de numerosos
relatos de viagem e que, cujo estilo, foi legitimado por sua autoridade cientifica, de
forma a naturalizar o que foi construido historicamente. Buffon era adepto e defensor
da monogenese, na medida em que era consciente de que brancos e negros podiam
cruzar e procriar. Isto provava, na sua concepcdo, a pertinencia de uma s6 especie humana.
Se, por urn lado, Buffon ve unidade no genero humano, por outro lado, acredita em
sua hierarquizacao interna. Para tal, considerou dois criterios fundamentais para o
entendimento e julgamento das variedades na especie humana, a racionalidade e a
sociabilidade. A partir destes pressupostos, Buffon considera pares opostos: "civilizado/
barbaro", "polidez/selvageria", e "vai por degraus imperceptiveis das nocães mais
esclarecidas, mais polidas, aos povos industriosos", ..."a outros mais grosseiros e
selvagens"". Assim, das variedades na especie humana, organiza essa hierarquia, onde
no cume se localiza a Europa setentrional, depois vem as populacbes da Asia, Africa, e
por Ultimo, na parte mais baixa da escala, os selvagens americanos. Desta forma, qualquer
ORTIZ, Renato. Org . Pierre Bourdieu- Sociologia. -Sao Paulo: Atica. 1994, p. 122 a 155. Bourdieu substitui
a concep(do de sociedade pela de "campos" sociais, esferas relativamente autOnomas, corn valores particulares e
principios prOprios de regulacdo. Cada "campo", como da arte, intelectual, da moda, etc., consiste ern urn espaco de
conflitos e concorrencia por posicOes.
" TODOROV, Tzvetan. Aar e os Outros- A reflex& francesa sobre a diversidade humana. - Traducdo: Sergio
Goes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1993, p. 112 a 132.
O corpo é urn suporte "sobre o qual projeta e amalgama as distrofias de seu outro corpo, o corpo imaterial,
informacional, cultural e simbOlico, de histOrias e lendas, de jogos e papeis sociais, de personagens imaginarios, de
mitos e crencas, do vivido e do desejado, dos saberes e dos sabores, dos seus temores e ansiedades, enfim, urn corpo
feito tambem de suas paixOes". BAITELLO, Norval Jr. SemiOtica da Cultura: busca de uma visa() sisterneitica,
Revista Catarinense de Hist6ria- n.5-1998, p. 89.
" TODORDV, Op. Cit., p. 113.
" Idem. p. 115.
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diferenca social, seja de costumes, seja de tècnica, de use da razdo, leva Buffon a formular
julgamentos de valor sobre os povos.
Porem, em dado momento, Buffon se interroga sobre o que constitui a diversidade da
especie humana e enumera tres referencias, que aderem ao corpo material: a cor da pele,
a forma e tamanho do corpo, e o que ele chama de "natural", isto e, costumes. E ele
correlaciona a "cor da pele" corn as "maneiras de viver" e os "costumes" a partir da
"indeterminacao do clima e da alimentacao". Embora por vias transversas, a relacao
entre "a falta de civilizacao" e a "cor da pele" foi estabelecida como estatuto de verdade.
Assim, neste fio de raciocinio, existe indefectivelmente urn liame entre o fisico e o moral,
como tambem entre a estetica e a etica. Por fim, Buffon näo poderia admitir que, apesar
dos gostos variarem de acordo corn os tempos e os lugares, que uma parte tao importante
do julgamento humano estivesse adstrita ao relativismo cultural, configurando, a seu
modo, urn ideal est6tico, cuja referencia estava estreitamente ligada ao etnocentrismo
europeu, lido como etico e cultural. Os europeus sac) o ponto de partida para esgarcar a
distancia que separa os outros povos da perfeicao. " 0 homem primitivo era branco, e
qualquer mudanca de cor é uma "degenerescencia", contrariamente a civilizacao, a beleza
fisica, "e dada na origem", completa Buf fon" .
As doutrinas formuladas por Buffon sofrerao retomadas e adendos ao longo dos
seculos seguintes. Na segunda metade do seculo XIX, Renan, Gobineau e Le Bon também
tiveram ideias originais sobre as racas. Assim como Gobineau, Renan coloca no cume
da piramide das especies humanas a raga branca("superior"), da qual tinha a seu favor a
beleza, apoiando-se, entao, em criterios esteticos. Certamente a divisao da humanidade
em tres racas, a branca, a amarela e a negra, em ordem devidamente hierarquicas sofreu
algumas consequencias prdticas, ou seja, urn grande projeto imperalista, cujo intento era
a regeneracao da vida social e fisica das outras racas, atraNts da contribuicao do sangue
"branco superior". 0 que vemos era afinal urn grande projeto eugenic° de reforma
intelectual, moral e estetica das "racas inferiores"" .
A problematica racial é muito ampla; Silvio Romero considera de suma importancia,
superando esta, ate mesmo a questa° do meio. Na verdade, a raga e vista como "a base
fundamental de toda a HistOria politica, de toda a estrutura social, de toda a vida estetica
e moral da nacao"26 . Reincorpora-se, assim, ao dilema que os viajantes( Gobineau, Agassiz)
ja tinham apontado como crucial, a problematica da mesticagem.
Apesar de todo desencanto que tomou conta da Geracao 70 reference ao modelo
republicano adotado no Brasil, esta geracao introduz a discussao da miscigenacdo, como
materializacao da metafora da teoria biologico-social 27 , que orientava as relacOes entre
colonizador e colonizado28.
" Idem. p. 120.
" Idem. p. 127.
ORTIZ, op. Cit., p. 18.
SCHWARCZ, Lilia. Retrato em Preto e Branco:jornais, eseravos e cidadclos em Silo Paulo no final do
seeuln XIX.- Sao Paulo: Cia das Letras, 1897, p. 22. Os supostos biolOgicos cram interpretados a luz da ciencia da
6poca e os teOricos do period° construiram uma imagem negativa do negro. perante os outros tipos raciais, que
compunham a populacäo brasileira.
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0 tema da mesticagem esta carregado de significacOes. 0 mestico desnuda uma
realidade concreta e exprime a configuracao do povo brasileiro, cuja representacdo
basicamente expressa na dimensdo sexual, uma sexualidade latente, transbordante, que
vaza para todas as outras extensOes fisicas e psiquicas". Todavia, a mesticagem moral,
etica e estetica é a possibilidade da aclimatizacdo da civilizacdo europeia nos trOpicos.
Assim a mesticagem adquiriu coloridos simbOlicos da alternativa representational da
imagem fisica e corperea de uma nacdo, tanto positiva como negativa.
As crencas e consideracbes concernentes ao rastro e prisdo da determinacdo biolOgica,
postuladas pelas teorias raciais aliadas ao determinismo geogMfico provocado pelo meioambiente, plasmam urn quadro cujos jogos de fuzes parecem oscilar. Sendo o mestico
cruza de ragas desiguais, encerram, segundo os autores da epoca, os defeitos e as taras
transmitidas pela heranca atavica da biologia. A mesticagem era destrinchada
simbolicamente atrav6s do discurso da licenciosidade, da apatia, da preguica, da
imprudencia, do desequilibrio moraVintelectual, da inconsistencia, qualidades "naturais"
do povo brasileiro, cuja traducao se colocava no campo da inferioridade m . A mesticagem
é sempre um delito, materializado no corpo, e suspensao da racionalidade, é a animalidade,
o assistemätico, o nao lOgico.
A Republica brasileira buscou substituir gradativamente os observadores literarios (o
artista da retOrica) pelo cientista (o artista do operatOrio), cujo discurso tinha suporte
em certa "tradicao retOrica realista", inspirado no "culto da observacdo n e da nova filosofia
do positivismo. Estes "poetas do progresso", junto com a vanguarda literaria dos anos 20,
formulam, durante os anos 20-30, os modelos de conduta, uma imagem do pats, o
"paradigma moderno", enfim, inventam o "Brasil Moderno"3' .
Procurando definir a identidade nacional, a questdo da mistura das "tits ragas" foi
fundamental como marco constituidor da histOria brasileira. Logo, a objetivacao da
categoria de raga inscreve-se num campo gravitacional, no qual circulam nocOes correlatas
como degenerescéncia, doenca, sexo, fealdade. Dai, a interacdo sexual assumir uma
importancia desmesurada no pensamento brasileiro, vigorando como possibilidade de
interpretacão histOrica, cultural e de definicao da identidade nacional. Esta marca incisiva
da cultura brasileira, desde o inicio da colonizacao, sera responsavel pela incapacidade
de evoluirmos ou realizarmos nossa marcha rumo ao progresso e a modernidade" .

28 Cabe aqui salientar que o grupo da Geracao 70 foi excluldo com a proclamacdo da Reptiblica e corn eles o
modelo jacobino. Lucia Lippi esclarece que nos primeiros anos republicans entram ern luta dois projetos de repUblica,
sendo o primeiro das oligarquias cafeeiras, liberal, voltada para o exterior, socialmente excludente e elitista e o segundo
o "jacobino", militarista, radical, nacionalista, mobilizados e antioligarquico. OLIVEIRA, Op. Cit. p. 92.
" RAGO, Margareth. Sexualidade e identidade na Historiogralia Brasileira. In: Artigos & Ensaios, Campinas.
Departamento de HistOria/FCH- UNICAMP, p. 59 a 74 ( Mimeografado)
PRADO, Paulo. Retrato do Brasil.- Ensaio sobre a tristeza brasileira. Organizado por Carlos Augusto
Calil.-8 ed. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1977. Todo o trabalho é atravessado pela matriz do discurso medico
ndo-citado, somente referido, de extracoes cientificas de Prado sobre o povo brasileiro.
" Org. HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Carlos Alberto Masseder. A Arte do OperatOrio: medicina,
naturalismo e positivismo- 1900/37. In: HERSCHMANN e PEREIRA. A Invencrio do Brasil Moderno: medirina,
educaccio e engenharia nos anos 20-30.- Rio de Janeiro: Roco, 1994, p. 43 a 65.
" RAGO, Op. Cit., p. 63.
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Assim, talhada pela mistura de racas que esculpe o carater brasileiro, a mesticagem
foi condenada como degenerescencia moral e fisica. Este quadro desolador da populacao
brasileira deu ensejo a discussOes e praticas de intervencdo medicas no cotidiano das
populacOes contaminadas por molestias infecto-contagiosas, antes de 1890.
A Medicina Legal atuard no sentido de proporcionar a visibilidade da figura de um
perito, que ao lado da politica que explica e determina a loucura, ou no caso da
sexualidade, das taras, das psicoses, dos defeitos, exercera influencia regeneradora.
Sobretudo, demandard praticas politicas e intervencOes que garantirao a "geracdo de
uma boa prole", a selecao da "populacao sa", e a consequente separacao da "populacdo
enferma", especialmente nos "programas eugenicos de depuracdo da raca"33.
Deixando de lado a andlise moral efetuada por estes profissionais, podemos perceber
a perspectiva intima que a relacao moral e fisica adquire nesses discursos, pois as
dimensOes que esta problemdtica encerra nao brotam simplesmente, neste dado momento,
mas dialogam corn outros contextos e sao resignificadas. As analises relativas a "feiura"
das outras racas e sua relacdo sagital como nivel civilizatOrio ja haviam ocupado, ha
algum tempo, as reflexOes f rancesas quando se preocupara corn a diversidade humana"
Assim se le, no Boletim de Eugenia de 1929," a nossa plebe enferma, isto é, urn pais
com urn corpo que merecia investimentos no sentido de "regeneracao da especie"35.
Entdo, o dialogo do corpo simbOlico corn o corpo material manifesta-se atravas da
diversidade (linguagem) expressa na obra do psicologo Renato Kehl, e diretor do Boletim
de Eugenia, autor de diversas obras e organizador dos Congressos de Eugenia no Brasil.
Ele definia a eugenia como uma ciencia e uma arte e propOe, no livro a "Cura da Fealdade",
medidas praticas intervencionistas capazes de melhorar o corpo humano, aformozed-lo,
corrigir defeito, restaurar a sande e afastar o mal, que é a fealdade. No Primero Congresso
de Brasilidade de 1941, promovido pela Comissao de Unidade Etnica, arquitetou-se urn
projeto de "padronizacao brasilica", de unidade etnica, preso a triade: sande, trabalho,
beleza. Seria uma "elevacao biotipolOgica", numa projecao delirante da criacao de "urn
tipo ideal eugenico"..."disciplinado corn qualidades superiores de agilidade, destreza e
perspicacia"'
0 Dr. Hernani de 'raja, atralks do trabalho intitulado "Morphologic da Mulher", realiza
urn estudo morfolOgico do corpo feminino. Neste estudo, advoga que a mulher brasileira
nao pode fujir as regras cldssicas da "anthropometria". Ao buscar o tipo brasileiro, observou
as diferencas regionais, apontando tambern a grandeza do nosso territOrio como fator
que obstruia a possibilidade de unificacao do "tipo national".
Percebeu, o Dr. Iraja, que o "caldeamento" da raca brasileira ainda nao tinha acontecido
e que a mesticagem continuava "recebendo sangues novos, recem-saidos, refervendo os
plasmas antigos que se revigoram hemotonimas, que rejuvenescem em proporcOes nunca
"SCHWARTZ, Lilian. 0 Espetciculo da Rao: cientistas, instituiciies e questclo racial no Brasil-1870/1930.Sao Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 1990 a 191.

TODOROV. Op. Cit., p. 112 a 132.
Boletim de Eugenia. Rio de Janeiro, maio de 1929, p. 3.
" LENHARO, Alcir. Sacralizaeiio da Politica. —Campinas, Sdo Paulo: Pap rus, 1986. p. 75.
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repetidas". Mesmo associando a beleza plastica a saude, ele defendia entusiasticamente
a "educacOo racial", na qual a "beleza fisica", tal como nos tempos gloriosos de Esparta,
constituia-se num ideal olimpico e deveria ser cultivado antes do "ensino intelectual".
Percebendo a plastica como resultante da harmonia de tres elementos: a "forca", a "satide",
a "beleza". A beleza, todavia, definia ele, "seria a proporcionalidade do corpo e a agradavel
expressao do conjunto physionomico".
Ao longo do seu trabalho, o Dr. Iraja procurou demostrar a relacdo entre "esthetica e
moral" que, segundo nosso autor, oscilam como as idades e latitudes do planeta. Depois
de classificar os tipos brasileiros, suas medidas e proporcOes, postulou a "arianizacao da
raga" e o "branqueamento" do Brasil, atribuindo a desarmonia plastica da populacao
brasileira a fatores como subnutricdo, sobrecarga no trabalho, a consanguinidade, sifilis,
etc, males que contribuem para o "afeiamento do typo nacional". Por fim, acreditando na
crencia, como caminho para atingir a plena sadde do corpo social, atribuiu ao cadinho
das misturas de ragas um mundo magnifico e infinito de possibilidades de combinacOes
de tipos raciais, as quais o Brasil estava sujeito".
Nesse circuito discursivo, nos anos 20, uma dobra acontece, o espelho se inflete e
busca de toda maneira ser distinto do "Velho Mundo", a "mesticagem" reveste, neste
momento, o pals de especificidade e de seducOo. 0 desejo evanesce, a castracão estancase. Essa fissura no esquema de representacdo inventa urn fato novo, a modernidade se
instala como o real/ficcional, a Semana de Arte Moderna de 22 revela o Brasil para os
brasileiros. No piano da estetica, ha uma ruptura, a critica modernista da Semana de 22
descarta o passadismo. A emergercia do discurso histbrico no modernismo visa a
valorizacOo do nacional, do primitivo, na arte e na politica, tentando impor uma estetica
de originalidade entre nos. As vanguardas de 22 unem a diferenca, a impureza, face a
inteireza da cultura hegemänica europeia, alimentam-se e traduzem em metaforas
antropofagicas e eruditas. Os modernistas fundam o mito da mescla, da mesticagem, da
erotica , da visão malandra e anarquica do Brasil.
A dimensao "libertaria" e antropofagica valoriza a ambiguidade como constitutiva da
"identidade nacional", e que, acima de tudo, permite articular sem traumas, as diferencas
tidas como opostas e de dificil aproximacOo. Os anos 20 e 30 passaram por redefinicOes
cruciais no piano politico-econOmico-cultural. A construcdo de urn pals "moderno" exigia
inuitas respostas. Muitos intelectuais postulavam a problematica da "identidade nacional",
porém dois icones sdo realcados, sobretudo na orientacOo das discussbes, "a raga e a
sensualidade""
Neste mesmo registro de olhares, um pintor pode ser destacado, Di Calvacanti, o
pintor das "mulatas". Ao atingir o sucesso, Di cumpre o papel politizado que os artistas,
d este periodo, reservaram para si 39 . Di Cavalcanti procurou concilia-lo em suas
experidncias artisticas assimiladas no ambiente parisiense dos anos 20, de cardter de
internacionalismo modernista radical. Urn detalhe "meio Matisse" aqui, urn
-87 IRAJA, Hernani. Morphologia da Mulher. 4 ed.- Rio de Janeiro: livraria Editora Freitas Bastos, 1937, p. 247.
HERSCHMANN. Op. Cit. p. 9 a 42.
" SANTIAGO, Silviano. 0 Intelectual Modernista Revisitado. In: SANTIAGO, Silviano.Nas Malhas da Letras.SR) Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 165.
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empastelamento de coloridos pianos decorativos "meio Picasso" ali, urn "cezannniano"
acold, uma pitada de "Braque", uma leve estrutura hachuriada, sendo que muitas vezes a
disposicdo dos objetos se dava ern termos construtivistas: ern telas, o monumentalismo
pomposo e solene do muralismo mexicano, colocando o popular sempre ern primeiro
piano.
A pintura moderna brasileira, dos primeiros anos, se caracterizou pela necessidade
de dar positividade a realidade fisica e social do Brasil e pela criacao de uma arte nacionar .
Dentro desse registro, Di Cavalcanti pintou mulatas barrocas, sensuais, lascivas. Eram
tambdm mulheres "rubenistas", e entre seus mdritos deu dignidade de madona
renascentista ao madonizar a nossa mulata. Altaneiras, monumentais quase sempre,
alegres ou sonhadoras, em devaneio- gato no colo, a for no busto- apenas por alguns
momentos tristes. Como hedonista que era, amoroso pela vida e pelas pessoas, pode-se
atribuir a Di uma corajosa e inovadora afirmacao da brasilidade' , colocando-se, assim,ao
lado da corrente politica que buscava analisar a especificidade e contribuicdo positiva
do negro a cultura brasileira" . Culto e espirituoso, o pintor de rata expressou a mulata
corn positividade e seducao.
Nesse sentido, Di Cavalcanti se apresenta como urn dos anicos artistas capazes de
objetivar as aspiracOes culturais de ruptura frente aos modelos idealizados. Juntamente
corn Candido Portinari, engrandecem a figura do negro, mas, desta feita, este Ultimo
valorizou a metafora do corpo-mUsculo, do corpo-trabalho, como contribuicao primordial
do negro brasileiro". De fato, o olhar de Di sobre a mulher brasileira certamente destoava
do postulado dos eugenistas, que propunham a regeneracao sexual das mulheres
brasileiras inspirados no model() puritano, ascdtico europeu. E tambdm, do debate teOrico
sobre o branqueamento, que instrumentalizou a pratica politica migratOria desenvolvida
no Brasil desde a abolicao.
Suas mulheres, sobretudo as mulatas, eram definitivamente sexualizadas e erotizadas,
e assim ele entendeu o corpo como uma linguagem passivel dos mais diversos arranjos
e combinacOes.
Di Cavalcanti conseguiu, nos seus melhores momentos, nos anos 20 e 30, emocionar
pela pungdncia de seus caboclos e suas morenas, pelo tratamento sutil e elegante nas
formas e cor, isso porque, acima de tudo, positivou e dotou de representacao imagdtica o
povo brasileiro.
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