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RESUMO 

 

Esta monografia procura estabelecer e compreender redes de apropriação e aproximação 

entre gerações de artistas e intelectuais, que em texto literário ou imagens, contribuíram 

para consolidar descrições e imagens emblemáticas do Brasil. Tomando como ponto de 

partida as ilustrações de Francisco Brennand (1927), para o Plano Nacional de 

Alfabetização (1963), dando atenção às referências plásticas que o artista cria, 

extrapolando marcas e sentidos regionais para evocar, nas suas relações o país, tentei, 

identificar através da literatura Romântica do século XIX, em particular nos romances 

regionais de José de Alencar (1829-1877), O Gaúcho (1870) e O Sertanejo (1876) e da 

literatura Regionalista dos primeiros anos do século XX de Euclides da Cunha (1866-

1908) com o clássico Os Sertões (1902) e da iconografia de Percy Lau (1903-1972), 

para “Tipos e Aspectos do Brasil”, da Revista Brasileira de Geografia (1939) como a 

representação dos tipos nacionais foi sendo construída e suas contribuições para o 

imaginário persistente do típico brasileiro. Interessa entender esses contextos de 

elaboração e vislumbrar as confluências entre as imagens selecionadas. 

 
Palavras-chave: Tipos Nacionais. Identidade Cultural. Brasil. 
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Introdução 
  
 

O objetivo desta monografia consiste em estabelecer redes de apropriação e 

aproximação entre gerações de artistas e intelectuais que, em textos literários ou 

imagens, contribuíram para consolidar descrições emblemáticas do Brasil. Tomando 

como ponto de partida as ilustrações de Brennand (1927) para as fichas de cultura do 

Programa Nacional de Alfabetização.1

Por vários momentos me vi pensando sobre como deveria escrever a justificativa 

desta monografia. Uma forma que me pareceu mais simples foi embarcar na viagem da 

memória para daí tentar buscar alguma relação entre a minha trajetória e meu interesse 

em desvendar, por meio do estudo, o que as imagens, os objetos representam – o que 

eles têm a dizer sobre o contexto histórico em que foram elaboradas, que lógicas 

sustentam suas assimilações e usos simbólicos. 

 Atenta às referências plásticas que o artista criou, 

procurei identificar, em algumas fontes literárias e iconográficas, como a representação 

dos tipos nacionais foi sendo construída. Interessava-me entender os contextos de sua 

elaboração e vislumbrar as confluências entre as imagens selecionadas. 

 Proponho-me a fazer uma arqueologia do pensar, um momento individual sob 

alcance de compartilhar meus guardados. A convite da memória, vou a campo para 

escavar, no presente,  imagens de minha lembrança. 

Não recordo exatamente minha idade na época. Acho que tinha meus quatro 

anos. Passava as férias furando as marolinhas da lagoa de Araruama, na Região dos 

Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Ficava por lá várias horas, muitas vezes até o sol se 

pôr. Esta recordação não diz respeito a um fato concreto. Ela foi fruto da imaginação de 

uma criança: os tons alaranjados do adormecer do sol me convocavam. Até que em um 

momento não resisti. Fui nadando em direção ao horizonte. Alcancei seu fim e, para 

minha surpresa, deparei-me com um enorme quadro aquarelado, de proporções 

grandiosas, com textura, cheiro. Senti como se todos os dias ao nascer e ao morrer do 

sol alguém pintasse uma nova tela. 

Parto dessa recordação para encontrar nela uma possível relação com meu 

interesse pelo estudo iconográfico. A curiosidade infantil me fez buscar mais tarde 

                                                           
1 São dez diapositivos que fazem parte do acervo do NEDEJA - Núcleo de Estudos e Documentação 
sobre Jovens e Adultos, na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Tive acesso a 
este material como bolsista do núcleo. Sobre o artista ver p. 64. 
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outras respostas, pois compreendi que a paisagem que via não era uma pintura. Procurar 

o que imagens e objetos significavam, seja na abstração ou na concretude, passou a 

fazer parte do meu cotidiano. 

Atribuo assim grande valor a esta narrativa. Encontro nela traços iniciais do que 

hoje percebo como característica fundamental de meu interesse para tornar-me 

pesquisadora: a curiosidade por descobrir, compor, analisar, criar e interpretar 

construções simbólicas nas práticas sociais. 

No decorrer do primeiro semestre de 2006, iniciei o trabalho de digitalização do 

acervo, como monitora de pesquisa, do NEDEJA - Núcleo de Estudos e Documentação 

sobre Educação de Jovens e Adultos,2

O NEDEJA possui em seu acervo diferentes documentos em variados suportes: 

livros, autos teatrais, materiais didáticos, folders, slides, fotografias, folhetos de cordel, 

textos de e sobre os movimentos de cultura popular e educação popular, programas de 

educação de jovens e adultos de meados dos anos de 1940 até hoje. Cada documento 

possui uma história. Muitos desses materiais são exemplares raros, originais ou únicos, 

recolhidos em arquivos particulares; vários documentos salvos do pouco apreço à 

preservação de nossa memória ou que sobreviveram à desestruturação dos movimentos 

populares ocorrida no País após o golpe militar de 1964. Alguns deles foram 

restaurados, redigitados e digitalizados. Nosso trabalho consistiu em reunir esses 

materiais num DVD-ROM, a fim de que as pessoas que tenham interesse possam 

conhecer o conteúdo desse acervo, tão importante para a história da educação brasileira 

e mundial. 

 na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense, sob orientação do professor Osmar Fávero. 

Iniciar-me como bolsista neste projeto, ainda na graduação do Curso de 

Pedagogia, foi de muita importância para a minha caminhada como pesquisadora, pois 

foi a partir dessa experiência que compreendi a relevância deste trabalho. Ele se baseia 

na troca e no diálogo com a comunidade (entendida em seu sentido amplo: sindicatos, 

cooperativas, movimentos sociais, partidos, clubes etc.) a fim de que sejam respondidas, 

de forma satisfatória ou não, indagações referentes às demandas da sociedade. 

Essa experiência possibilitou-me ter acesso a todos esses documentos, manuseá-

los, utilizá-los como objetos de pesquisa. Dos materiais que tive em mãos, o que mais 
                                                           
2 Foi criado em meados de 2000, com o intuito de organizar o importante acervo documental sobre as 
campanhas de alfabetização e os movimentos de cultura e educação popular (a partir da década de1940), 
organizado por seu coordenador, professor Osmar Fávero.  
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me despertou curiosidade em compreender seus possíveis significados foram os 

diapositivos3

Refletir sobre os elementos teóricos e metodológicos contidos nesses materiais, 

em particular nos diapositivos referidos, faz-se necessário para compreender as matrizes 

que serviram de base para sua elaboração. Que aspectos estão contidos nos 

diapositivos? Como se apresentam? O que representam? Como suas representações se 

constituíram? De que formas podem ser analisadas? Dentro de que lógicas de 

apropriação simbólica? 

 elaborados para o Programa Nacional de Alfabetização (PNA), em 1963, 

para o antigo Estado do Rio de Janeiro. O conjunto compreende 128 slides, dentre eles 

as dez fichas de cultura que iniciam o Sistema de Alfabetização de Paulo Freire,  

desenhadas por Francisco Brennand, famoso ceramista e artista plástico do Recife. Essa 

série constitui-se em verdadeira obra de arte. A beleza desses desenhos, de imediato me 

chamou a atenção: explora uma estética popular sem riqueza de detalhes, mas rica em 

conteúdo simbólico. A cultura popular objetivada iconograficamente está presente 

nessas fichas numa relação de diálogo. 

Esta monografia propõe-se a responder estas perguntas. Ao buscar respondê-las, 

reforço a importância de utilizar esse material – entendendo-o como patrimônio 

nacional –, como fonte de estudo, recuperá-lo como modelo de conhecimento e como 

construção de representações sobre as especificidades culturais brasileiras. 

A busca por um objeto de pesquisa perpassa, inicialmente, um vasto campo de 

temas, assuntos que poderão de imediato (ou não) surtir interesse de investigação. Fazer 

um recorte e dar direção ao objeto de estudo, é o desafio dessa tarefa para conclusão do 

curso de Pedagogia. As minhas perguntas surgem dentro de um campo interdisciplinar. 

Como referência da pesquisa proposta, as ciências sociais colocam-me diante de 

conhecimentos pedagógicos, antropológicos, geográficos, históricos e sociológicos. 

Longe de querer dar conta de todos esses conhecimentos em uma monografia. 

Quero com isso dizer que, no decorrer deste trabalho, em particular discutindo o tema 

da construção da identidade nacional/regional brasileira, pude compreender, no detalhe, 

que esses saberes disciplinares dialogam entre si.  

Para recuperar o debate sobre a criação e a estabilização de uma identidade 

nacional e, sobretudo, a constituição e a formação de algumas representações 

                                                           
3 Técnica que utiliza imagem fotográfica positiva, em vidro ou em película, para ser observada por 
transparência ou em projeção. 
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iconográficas sobre o Brasil, foi necessário fazer um breve panorama histórico. Indico 

alguns dados de conjuntura do século XIX, a partir da independência do Brasil em 

1822, e do século XX, até o golpe militar de 1964. Busco contextualizar as lógicas 

criadoras de descrições e imagens emblemáticas que persistem no imaginário social 

como símbolos da identidade nacional brasileira. Para tal, utilizo como ponto de partida 

e recorte temático a iconografia elaborada para o Programa Nacional de Alfabetização 

em 1963. Interessa nesse estudo explorar, especialmente, o nono diapositivo, no  qual 

padrões de comportamento são abordados como manifestação cultural. A imagem 

pretende focar o País, representando a distinção cultural entre os tipos gaúcho do Sul e 

vaqueiro do Nordeste do Brasil. É importante frisar que, desde o século XIX, as 

representações do gaúcho e do vaqueiro nordestino tornaram-se marcas nacionais, tipos 

regionais inseridos em paisagens regionais típicas. 

 O referencial teórico utilizado sublinha a confluência existente entre autores 

relevantes na história do pensamento social brasileiro, baseando-se em representações 

iconográficas em estreita circularidade com produção textual. Desde o século XIX, a 

literatura  teve lugar destacado no exercício político de retratar o Brasil. Nas re-edições 

desses “livros clássicos”, feitas ao longo do século XX, com ampla circulação no meio 

escolar, frequentemente ilustrações e fotografias dão apoio às descrições literárias. No 

campo literário, busquei em Candido (2006) elementos para compor argumentos 

interpretativos sobre a leitura dos livros O Gaúcho e O Sertanejo, de José de Alencar e 

de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esses autores sustentam as aproximações feitas 

entre os tipos que me interessam descritos nos desenhos de Brennand, na iconografia 

selecionada para esta monografia. No campo das ciências sociais, interessa compreender 

como as autoras Schwarcz (1993), Angotti-Salgueiro (2005), Daou (2001), Segala 

(2005), Thiesse (2000) e Dias (2005), abordaram lógicas de apropriação simbólica 

criadoras da identidade nacional/regional brasileira. 

 Para compreender o contexto histórico da década de 1960, período que surgem 

os movimentos de cultura popular e educação popular em que foram elaborados as 

fichas de cultura para o PNA, utilizei o DVD (2008) produzido pelo NEDEJA e textos 

de Bezerra (1984), Brandão (2002) e Fávero (2008). A partir da apresentação dos 

modos de apropriação e do debate da época sobre o conceito de cultura feito pelos 

movimentos da época, introduzo notas preliminares e argumentos críticos baseadas na 

leitura de Laraia (2009) e Benedict ([19--]). 
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A monografia é composta por três capítulos. No primeiro, são considerados 

alguns aspectos formadores da criação da identidade nacional durante o século XIX, a 

partir da independência do Brasil, em 1822. Tento indicar o debate científico da época, 

travado entre intelectuais no Museu Nacional e no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), e as coleções iconográficas produzidas especialmente por viajantes 

estrangeiros no período. É, sobretudo pelo Movimento Romântico, na segunda metade 

do século, que a expressão de uma brasilidade, de uma identidade nacional, ganha vigor. 

Os trabalhos de José de Alencar dão um especial relevo a estas questões, apresentando e 

celebrando nossas paisagens e singularidades de nossa população. Indico, no século 

XX, em suas primeiras décadas, a importância da literatura regionalista, especialmente o 

trabalho de Euclides da Cunha e o debate sobre a regionalidade brasileira na 

construção de representações mais apuradas em torno da tensão fundamental entre 

litoral e sertões. Comento ainda sobre o Modernismo, citando notadamente os trabalhos 

de Mário de Andrade, sua importância na preservação do patrimônio cultural nacional, 

registro e difusão, através de estudos etnográficos, da cultura popular e folclore em suas 

diversas manifestações e na consagração de produções artísticas nacionais originais. 

No segundo capítulo, apresento dados sobre a conjuntura do Estado Novo e 

antecedentes, situando a iconografia de Percy Lau em “Tipos e aspectos do Brasil” da 

Revista Brasileira de Geografia.  Esses desenhos ilustram e vulgarizam as discussões da 

geografia humana/regional brasileira com implicações na museografia das coleções do 

Museu Nacional, nas gestões de Roquette-Pinto e Heloísa Alberto Torres, entre 1920-

1950. A fotografia documentária serve eventualmente de contraponto para entendimento 

dessas representações e suas apropriações nos livros ilustrados.  

Por último, no terceiro capítulo, proponho um questionamento sistemático das 

fichas de cultura, particularmente a imagem do gaúcho e do vaqueiro do Nordeste 

(nona ficha), desenhada por Brennand, como parte do material didático que abre o 

Sistema Paulo Freire no PNA e seus aspectos culturais persistentes. Neste sentido, 

exponho algumas notas sobre o contexto social e educacional da década de 1960 e sobre 

o debate entorno do conceito de cultura utilizado pelos movimentos de cultura popular e 

educação popular. 
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Capítulo 1 

Literatura romântica e regionalista: contribuições para a construção do 
“nacional brasileiro” 
 
 
 Tratarei, neste capítulo, da criação cultural da identidade nacional brasileira 

constituída a partir (dentre outros fatores que citarei) da literatura romântica do século 

XIX, em particular dos romances regionais de José de Alencar (1829-1877),4 O Gaúcho 

(1870) e O Sertanejo (1876) e da literatura regionalista dos primeiros anos do século 

XX.  Nesta produção, destaca-se Euclides da Cunha (1866-1908),5

Neste sentido, estabelecerei redes de aproximação entre os temas nacionais do 

Romantismo e regionalismo literário e a iconografia de Percy Lau (1903-1972)

 com o clássico Os 

Sertões (1902). 

6

 

 nas 

décadas de 1930-1940 e suas contribuições para o imaginário persistente do típico 

brasileiro. 

 
As identidades nacionais são mutáveis e processuais. Entendê-las 
requer inserir os conteúdos do nacionalismo em conjuntos mais 
amplos de questões que o antecedem e estão além dos elementos 
particulares que o caracterizam. Neste sentido, as nações não são 
naturais nem eternas, mas construções modernas; são comunidades 
políticas imaginadas. (DAOU, 2001, p. 136) 

 
 

 Para melhor compreensão do leitor e como perspectiva metodológica, faz-se 

imprescindível contextualizar as abordagens históricas da constituição da identidade 

nacional feitas pela produção iconográfica no Brasil; pelos paradigmas científicos dos 

séculos XIX e início do XX, a partir da criação e reformulação dos saberes 

administrativos de instituições e cientistas que agem a favor da ideologia do Estado 

vigente; e por uma geração patriota que enxergou na independência política do Brasil a 

justificativa de buscar e enaltecer o nacional através da literatura. Além da apresentação 

dos dados de conjuntura do século XIX, pós Independência do Brasil, dando destaque à 

                                                           
4 Sobre o renomado escritor brasileiro ver p. 23. 
5 Sobre Euclides da Cunha, que completou seu centenário de morte neste ano de 2009, ver p.28-29. 
6 Sobre o desenhista ver p. 40. 
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figura do Imperador Pedro II (1825-1891) e das primeiras décadas do século XX, com o 

Modernismo no Brasil e os trabalhos de Mário de Andrade (1893-1945)7

 

.  

1.1  Algumas notas sobre a conjuntura pós Independência do Brasil 

 

Após a Independência do Brasil, em 1822, houve uma implosão de movimentos 

que questionavam o projeto político imperial. Reivindicavam o federalismo ou a 

independência de suas respectivas regiões, e eram contra o poder centralizador do 

Imperador Pedro I. Em 1831, a abdicação de Pedro I ao trono significou uma vitória das 

forças descentralizadoras. 

 
 

No entanto, a abdicação não diminuiu o ímpeto separatista. Pelo 
contrário, o período que se estende até 1848 foi caracterizado pelo 
avanço desse segmento. A elite imperial não só ordenou o massacre 
dos rebeldes das províncias, como também procurou criar instituições 
que viabilizassem o projeto monárquico. [...] para ser viável, o 
Império deveria não só se impor através da força, como também por 
meio de boas instituições e de uma identidade coletiva que justificasse 
a razão de ser da nação que estava se formando. (PRIORE e 
VENÂNCIO, 2001, p. 214) 

 
 
Após a renúncia de Pedro I, ficara como herdeiro do trono uma criança, que nem 

havia completado seis anos de idade – o futuro Pedro II. Na prática, portanto, a 

abdicação significava a transferência do poder para as elites regionais. 

O Imperador Pedro II, embora muito jovem, interessava-se por ciências. Estudou 

línguas, astronomia e geologia, foi autor da famosa frase “a ciência sou eu”, proferida 

nos recintos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Manteve correspondência 

com diversas personalidades proeminentes da época, tendo se encontrado com algumas 

delas durante suas viagens ao exterior. Concedeu apoio imperial a projetos de pesquisa, 

financiou cientistas, encomendou produções culturais (pinturas, fotografias, obras 

líricas) e viabilizou a participação do País em exposições no estrangeiro. Cito como 

exemplo, a solicitação de uma ópera nacional, feita a Carlos Gomes (1836-1896), 

baseada no romance O Guarani, de José de Alencar. 

Em meados do século XIX, a capital do Império viu surgir um novo interesse 

cultural: procurar vestígios de antigas civilizações, que teriam existido no País antes da 
                                                           
7 Ver p. 32 e 33. 
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chegada de Cabral. Estas incursões, em várias partes do território brasileiro, eram 

promovidas pelo IHGB, sob comando do Imperador Pedro II, com o objetivo de 

encontrar vestígios arqueológicos.8

Assim como prestigiava a ciência, o monarca nutria um profundo interesse pelas 

questões diretamente relacionadas ao desenvolvimento da educação, especialmente a 

educação pública,  criando e reformulando escolas e faculdades. 

 A nacionalidade brasileira passou a ser considerada 

algo a ser “descoberto”.  

 Ao lado da expansão da rede escolar, outra característica da educação no século 

XIX é a preocupação com a formação da consciência nacional e patriótica do cidadão, 

certamente devido às tendências nacionalistas da época. 

 

1.2  Etnocentrismo e paradigma europeu de ciência no Brasil da “mestiçagem”9

 

 

A partir de meados do século XVI, a iconografia retratada por naturalistas 

estrangeiros, após o “descobrimento” do Brasil mostra um território “selvagem”, um 

mundo distante dos moldes da “civilização” das grandes nações colonizadoras. Por 

meio de seus escritos e imagens, relatavam aspectos da flora, fauna, formatações 

topográficas do território, modos de vida, costumes e hábitos dos povos nativos. Em 

suas imagens há, portanto, a representação do território conquistado como uma 

imensidão a ser desvendada; as florestas são densas, com grandes árvores de copas 

altas, dando a sensação de uma atmosfera mística, repleta de “excentricidades”. 

No século XVIII a paisagem natural (exótica) e os indígenas (autóctones) são 

ainda representados, muito embora, devido à conceituação do Estado Natural, feita 

pelos Iluministas. Os indígenas que habitavam nosso território tornaram-se, nas 

imagens, personificação deste emblema do “bom selvagem”. Não é raro ver na 

iconografia imagens de indígenas no ambiente em que vivem, fazendo suas atividades 

cotidianas, em estreita relação com a natureza, especialmente com as florestas tropicais, 

espaços intocados pela civilização e pelas “vicissitudes” ocidentais.  

                                                           
8 Membros do IHGB identificaram, em diversas áreas do Brasil, vestígios arqueológicos pré-históricos de 
sambaquis. 
9 No século XIX o termo “mestiçagem” era utilizado como sinônimo de degeneração racial e social, o que 
não significa dizer que no Brasil contemporâneo não exista discriminação e que essa ideia de degeneração 
deixou de habitar o imaginário social. 
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 No entanto, é no século XIX, com o desenvolvimento das técnicas de 

impressão, da litografia, da fotografia e com o crescimento da produção e da circulação 

das edições ilustradas, que a iconografia sobre o Brasil ganha maior visibilidade e 

reconhecimento na produção de uma especificidade nacional. Depois da celebração 

nativista do índio romântico, as imagens que retratam o Brasil nesta época são 

basicamente as figuras exóticas dos negros e mais raramente dos mestiços. Os indígenas 

continuam sendo representado nas imagens, nas últimas décadas do século XIX, 

entendidos como povos em extinção (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 1: Índios Botocudos da Bahia, 1875. Foto Marc Ferrez. Coleção Instituto Moreira 
Salles. Rio de Janeiro. 
 

 

A iconografia pintada e desenhada por naturalistas europeus que acompanhavam 

expedições científicas em meados do século XIX retratou a representação do Brasil 

mestiço. Na opinião de certos viajantes, também europeus, o país tropical era visto 

como um caso único e singular de miscigenação racial. Apesar de a população ser 

composta por raças miscigenadas, na visão de intelectuais brasileiros e estrangeiros – 

adeptos e teóricos do branqueamento10

                                                           
10 Acreditava-se que com o branqueamento o Brasil poderia “salvar” as futuras gerações da degeneração 
das raças. 

 – a Nação estava, porém, em transição. A 

miscigenação das raças tivera como produto o mulato, um “tipo indefinido”, híbrido 
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(Figura 2). O modelo racial de análise baseado no determinismo biológico, definia no 

caso brasileiro uma predominância das raças inferiores, sublinhando a mestiçagem 

como ameaça real de degeneração, de decrepitude física e mental. Abria-se então o 

dilema que atravessa os debates intelectuais da segunda metade do século: o Brasil era 

uma nação sem povo. Ou sem um povo que tivesse futuro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Travailleur du Matto (forêt) V. Frond. Imp. Lemercier, Paris. Lit. 
Champagne. Brazil Pittoresco, 1861, pr.63. 

 
 
Nos diferentes álbuns ilustrados do período, as paisagens ganham relevo 

evitando-se representar os tipos humanos (Figura 3). 

A partir de meados do século XIX as teorias de pensamento baseadas na reação 

ao iluminismo do século anterior – visão unitária da humanidade –, como o 
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evolucionismo, o positivismo, o darwinismo, são introduzidas no cenário brasileiro. 

Tais modelos, porém, foram utilizados de forma particular salvaguardando suas 

implicações teóricas distintas. “Dessa forma, se a noção de evolução social funcionava 

como um paradigma de época, acima das especificidades das diferentes escolas, não 

implicou uma única visão de época, ou uma só interpretação11

 

.” (SCHWARCZ, 1995, 

p.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3: Rideau de la Forêt Vierge V. Frond. Imp. Lemercier, Paris. Lit. Tirpenne. Brazil 
Pittoresco, 1861, pr.9. 

 

 

No período de 1870 a 1930, florescera no Brasil uma série de museus 

etnográficos profundamente vinculados à ciência biológica, ao evolucionismo, ao 

estudo das ciências naturais. Constituíram-se num espaço para o ensino e pesquisa 

científicos; inauguraram o estabelecimento do debate com demais centros de ensino que 

                                                           
11 O livro A origem das espécies de Charles Darwin foi publicado e divulgado em 1859, constituindo-se 
num marco científico da época. Sofreu, porém, visto hoje no século XXI, interpretações que levaram ao 
equívoco do evolucionismo social e da divisão do mundo entre raças – darwinismo racial/social, o que 
corresponde a uma divisão hierárquica errônea entre culturas. 
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nessa mesma época atuavam no País, tendo como referência os primeiros museus 

públicos e nacionais da Europa.12

 

 

 
A partir desse tipo de produção, à primeira vista tão longínqua do 
debate político que se travava entre nós, os museus buscaram, mesmo 
que de forma específica, discutir o homem brasileiro. Partindo da flora 
e da fauna para chegar ao homem, ao recolher, analisar, classificar, 
hierarquizar e expor, os museus pretenderam trazer um pouco de 
ciência e ordem a esse meio tão carente de produções intelectuais 
dessa categoria. (SCHWARCZ, 1995, p. 91) 

 
 
É importante atentar que a criação do Museu Nacional esteve associada à 

sustentação do Estado Nacional lidada à figura do Imperador; sua fundação data de 

1818 como parte de um pacote de medidas pedagógicas e culturais implementadas por 

D. João VI, tendo como função fomentar o estudo de zoologia e botânica no território 

brasileiro. Nesse primeiro momento, o Museu Nacional assumiria um papel meramente 

comemorativo: arquivos de coleções e curiosidades, expostas sem qualquer 

classificação, a serviço da elite local e em homenagem a ela. Conservava-se desse 

modo, longe dos padrões científicos das instituições européias, já que lhe faltavam as 

conquistas e os recursos financeiros. É a partir da década de 1870, no Segundo Império, 

que o Museu Nacional se estrutura segundo os moldes dos grandes centros europeus, 

passando a adquirir status científico devido à sistematização da comunicação e troca 

com os museus do estrangeiro. 

Os museus etnográficos brasileiros das últimas décadas do século XIX, ao 

mesmo tempo em que ajudaram a popularizar a imagem do Brasil no exterior, 

introduziram um olhar particular: o olhar dos naturalistas que classificam em conjunto a 

fauna, a flora e o homem em suas produções; encontraram na Biologia e nas teorias 

evolutivas de análise a expectativa de um processo evolutivo para as desacreditadas 

populações mestiças e indígenas do País. Com o desenvolvimento das Ciências Naturais 

e da Antropologia, as lógicas de classificação e a museografia começam a ser arguidas 

nas duas primeiras décadas do século XX. Os museus etnográficos sofreram 

radicalmente com as novas perspectivas teóricas e com as reorientações científicas dos 

                                                           
12 Coleções reunidas em gabinetes de curiosidade que, no final do século XVIII, quando foram criados, 
não se dedicavam ao ensino e pesquisa; foram formadas para expor objetos à admiração pública vindos 
do Novo Mundo (muitos do Brasil) e do Oriente, fruto da conquista colonizadora. 
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anos de 1930, motivo pelo qual se tornaram obsoletos diante dos novos modelos e novas 

concepções do que era fazer ciência. (SCHWARCZ, 1993) 

Outros estabelecimentos científicos da época, com grande reconhecimento em 

detrimento das suas competências científicas, são os institutos históricos e geográficos. 

Assim como os museus etnográficos na Europa, eles foram criados para assumir o papel 

de objetivar a memória e os saberes oficiais, contribuindo para formar as identidades 

nacionais dos novos Estados-Nação, criados a partir da revolução ideológica francesa 

iniciada ao final do século XVIII, que transferiu a legitimidade da soberania para o povo 

e enunciou a definição política da nação13

Em 1839 foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) com o 

objetivo de compor, a exemplo dos modelos europeus de exaltação e glória da pátria, 

uma historiografia nacional e original, uma história basicamente regional, além da 

função de consagrar a elite local: políticos, proprietários de terra, literatos e 

pesquisadores renomados. 

 a partir da divisão das sociedades em 

estamentos distintos. A construção e conformação da identidade nacional ocorreram em 

todos os continentes, cada um a seu tempo. 

Antecede à criação do IHGB, a Independência política do Brasil em relação a 

Portugal em 1822, fato fundamental para o estabelecimento e conformação da 

identidade nacional, definida neste trabalho como um modelo transnacional. As 

identidades nacionais são distintas, porém manifestam-se através das mesmas 

categorias. As bases das diversas nações e os critérios de distinção entre as nações estão 

no domínio cultural e político, constituindo-se num modelo transnacional de construção 

das identidades. A língua, a paisagem, a história oficial, os signos da nação ilustrada, o 

patrimônio material e imaterial das diversas nações são reconhecidas em outros 

territórios como representantes de uma determinada nação, carregam as peculiaridades 

dos países representados.  

As novas nações européias viram, na independência política, formas de 

conquistar autonomia política e cultural: a formação das línguas nacionais; a construção 

e a restauração de monumentos históricos. Com o estabelecimento de histórias 

nacionais engendram-se a concepção de um patrimônio cultural coletivo; construção 

coletiva das paisagens emblemáticas, com suas peculiaridades, suas diferenciações. 

                                                           
13 Na formação dos Estados nacionais europeus, a nação é pensada como uma comunidade de nascimento, 
constituída por indivíduos que partilham ancestrais comuns e uma mesma cultura.  
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Nesses movimentos simbólicos para a consolidação das nacionalidades, importa 

também a fundação das sociedades nacionais de etnografia e a criação dos museus 

nacionais de etnografia com objetivo de valorizar o “patrimônio ancestral” de cada 

nação numa perspectiva patriótica. Fica evidente neste sentido, a contribuição de 

artistas, intelectuais e escritores na elaboração dos patrimônios culturais nacionais, 

tendo como referência a cultura popular das nações (THIESSE, 2000). 

 Tão jovem quanto a idéia de nação na Europa, o Romantismo europeu, 

entendido como um modelo narrativo de produção simbólica, e a formação das línguas 

nacionais tiveram como função assegurar uma comunicação no interior da nação. A 

literatura soleniza personagens, heróis e anti-heróis, consagrando histórias, territórios, 

costumes como representações nacionais, marcas identitárias. 

 No caso brasileiro, como o Romantismo teria contribuído para a construção de 

personagens e paisagens emblemáticas tão difundidas pelo mundo como sendo o retrato 

sublime da nacionalidade brasileira? Qual o motivo destas representações estarem 

presentes até hoje no imaginário social? Sobre quais temas os literatos românticos 

brasileiros escreviam e como escreviam? De que forma essas gerações de escritores, 

influenciaram outras gerações de artistas e intelectuais da primeira metade do século 

XX? Estas perguntas nortearão o próximo tópico deste capítulo. 

 

1.3  Romantismo brasileiro: metáforas sobre a pátria, os heróis e seus cenários 

  

 Para compreender o Romantismo brasileiro como um movimento, com novos 

gêneros e novas concepções formais, é preciso identificar seus antecedentes. Neste caso, 

o movimento arcádico que, no Brasil, significou a incorporação da atividade intelectual 

aos padrões europeus, utilizando a literatura como um recurso de valoração do País, 

quer fazendo como na Europa culta, quer explorando a realidade local. O período que se 

segue a partir de então não rompe totalmente com este aspecto nacionalista, 

exprimindo-o, porém, de forma bastante diversa com outros aspectos da realidade tanto 

individual quanto social e natural. Há dois fatores novos: a independência política do 

Brasil e o Romantismo. Nas palavras de Antônio Candido (2006, p.327): 
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Por outro lado, essas tendências reforçaram as que se vinham 
acentuando desde a segunda metade do século XVIII. Assim como a 
Ilustração favoreceu a aplicação social da poesia, voltando-a para uma 
visão construtiva do país, a independência desenvolveu nela, no 
romance e no teatro, o intuito patriótico, ligando-se deste modo os 
dois períodos, por sobre a fratura expressional, na mesma disposição 
profunda de dotar o Brasil de uma literatura equivalente às européias, 
que exprimisse de maneira adequada a sua realidade própria ou como 
então se dizia, uma “literatura nacional”. 

  
 
 Com a independência política, em 1822, o Brasil passou a buscar autonomia em 

relação a Portugal também na literatura, optando sistematicamente pelos assuntos locais, 

o patriotismo e o sentimento religioso. 

A pátria para o Romantismo servia de estímulo e o patriotismo era o dever do 

escritor. Este senso de dever patriótico de grande parte dos romancistas brasileiros 

manteve-se durante todo o movimento romântico. A literatura tivera o intuito de 

contribuir para a grandeza da Nação, rumo ao progresso. A geração de escritores 

românticos cultuava a ciência com o mesmo fervor com que venerava a arte. Construir 

uma vida intelectual em sua totalidade era parte do projeto para a construção da 

tradição, para a grandeza da pátria. 

A independência contribuiu com elementos que, segundo Candido (2006, p. 

329), “se podem considerar como redefinição de posições análogas ao Arcadismo”, para 

o desenvolvimento da ideia romântica: 

 
 

a) desejo de exprimir uma nova ordem de sentimentos, agora 
reputados de primeiro plano, como o orgulho patriótico, extensão do 
antigo nativismo; b) desejo de criar uma literatura independente, 
diversa, não apenas uma literatura, de vez que, aparecendo o 
Classicismo como manifestação do passado colonial, o nacionalismo 
literário e a busca de modelos novos, nem clássicos nem portugueses, 
davam um sentimento de libertação relativamente à mãe-pátria; 
finalmente c) a noção já referida de atividade intelectual não mais 
apenas como prova de valor do brasileiro e esclarecimento mental do 
país, mas tarefa patriótica na construção nacional. 

 
 

O Romantismo origina-se no Brasil de uma convergência de fatores locais e 

sugestões externas; é ao mesmo tempo nacional e universal. As sugestões vindas do 

exterior prestaram à estilização das tendências locais, mas, apesar desse intercâmbio, o 

Romantismo brasileiro é considerado uma expressão nacional legítima. 
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O Romantismo brasileiro foi por isso tributário do Nacionalismo. 
Embora nem todas as suas manifestações concretas se enquadram 
nele, ele foi o espírito diretor que animava a atividade geral da 
literatura. Nem é de se espantar que assim fosse, pois sem falar da 
busca das tradições nacionais e o culto da história, o que se chamou 
em toda a Europa “despertar das nacionalidades”, em seguida ao 
terremoto napoleônico, encontrou expressão no Romantismo. 
Sobretudo nos países novos e nos que adquiriram ou tentaram adquirir 
independência, o Nacionalismo foi manifestação de vida, exaltação 
afetiva, tomada de consciência, afirmação do próprio contra o 
imposto. [...] Descrever costumes, paisagens, fatos, sentimentos 
carregados de sentido nacional, era libertar-se do jugo da literatura 
clássica, universal, comum a todos, preestabelecida, demasiado 
abstrata – afirmando em contraposição o concreto espontâneo, 
característico, particular. (CANDIDO, 2005, p. 332-333) 

 
 

Os temas nacionais mais recorrentes do Romantismo brasileiro são: 

nacionalismo, que engloba o nativismo (predominando a celebração da natureza, o 

interesse pelos costumes do povo, pelas regiões do Brasil, pelo passado brasileiro) e o 

patriotismo (sentimento de apreço pela jovem nação e o intuito de dotá-la de uma 

literatura independente); a religião, como sentimento religioso (segue o modelo francês 

opondo-se ao tema pagão dos neoclássicos/retrato do passado colonial), como fé 

específica e a religiosidade como senso dramático (concebida como posição afetiva de 

abertura da sensibilidade); e o indianismo e a busca do “verdadeiro”, “autêntico” 

brasileiro. O “descobrimento” era entendido como um marco de origem, o indígena – 

como marca diferencial – surgia enquanto símbolo de identidade nacional. 

O romance como gênero literário aparece no Brasil do Romantismo. Trouxe 

consigo transformações sobre a concepção de homem e de temário na literatura. Para 

caracterizar a estética romântica brasileira é preciso identificar a influência musical da 

retórica e juntá-la à oratória. Os intelectuais utilizaram-se do estilo retórico para 

popularizar o nacionalismo e o novo estilo – o Romantismo – e como meio de difusão 

intelectual. Para isto, habituaram-se a escrever como se falasse – técnica recitativa. 

Já identificados os temas nacionais mais recorrentes do Romantismo brasileiro, 

voltar-me-ei agora para um ponto de particular interesse nesta monografia: uma breve 

apresentação de José de Alencar e a descrição de seus romances O Gaúcho e O 

Sertanejo. Como já foi notado, a crença na eminência do desaparecimento dos índios, a 

definição científica desta raça como inferior destituem esse ícone nacional das sagas 
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literárias. Aparecem na escrita alencariana os tipos do interior, das lidas com a terra, 

domando a natureza. Busco, assim, identificar nas citações de trechos desses romances 

as apropriações dos elementos da paisagem/cenário que compõem o perfil das 

personagens celebrados como os tipos brasileiros. 

O escritor brasileiro José de Alencar (1829-1877) nasceu no Ceará e viveu parte 

de sua adolescência na Bahia. Além de amante das letras, o autor atuou como político, 

jornalista e advogado, no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira literária em 1857 com a 

publicação em formato de folhetim de O Guarani; em 1870 lançou a publicação do 

romance em livro, escreveu outros dezoito romances. Apesar de ser mais conhecido por 

suas obras literárias, fez também algumas peças de teatro. José de Alencar passeou por 

todos os temas nacionais do Romantismo, dando ênfase à língua portuguesa falada no 

Brasil. Tão grande foi sua preocupação em retratar sua terra e seu povo que muitas 

páginas de seus romances relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e 

costumes, com o intuito de, cada vez mais, “abrasileirar” seus textos. 

Foi também em 1870 que José de Alencar publicou o romance O Gaúcho. O 

gaúcho de Poncho-Verde, Manoel Canho é a personagem principal do romance. Vive, 

quando adulto, livre pelo pampa14

                                                           
14 “Nas margens do Uruguai, onde a civilização já babujou a virgindade primitiva dessas regiões, perdeu 
o pampa seu belo nome americano. O gaúcho, habitante da savana, dá-lhe o nome de campanha.” 
(ALENCAR, [19--], p.11)  

 como um animal em seu habitat natural. Herda de seu 

pai, João Canho, amansador famoso na região, o apreço pelos equinos. Seu perfil 

psicológico é traçado ainda na infância quando vê seu pai ser assassinado. Manoel 

Canho cresce e traz consigo uma desconfiança nos homens. É na companhia de seus 

animais que o gaúcho se realiza, manifestando reações de carinho; considera-os como 

membros de sua família. A narrativa se passa em pleno campo ou na região da fronteira, 

num ambiente de intensa agitação guerreira. O gaúcho aparece com seus hábitos, 

costumes peculiares, sua psicologia. Nas descrições do romance destaca-se o uso de 

metáforas; o gaúcho é descrito com as mesmas características da paisagem da 

campanha. Chama também atenção a relação de Manoel com seus cavalos Morzelo (que 

era de seu pai), Morena (égua que amansou numa aposta) e Juca (filho de Morena). A 

relação de afeto, generosidade, admiração entre o gaúcho e os equinos fica evidente 

durante toda a história. Não é por acaso que José de Alencar nomeia as quatro partes do 

http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_ceara.htm�
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livro, respectivamente, de Peão,15

 

 Juca, Morena e Hupa (um dos sons que fazia para se 

comunicar com os equinos). Neste sentido, destaco alguns trechos que mostram as 

imbricações entre características culturais e naturais do pensamento romântico; a 

relação da paisagem e o gaúcho, filho, produto do pampa. Ele leva uma vida simples, 

independente, livre e solitário tal como pampa gaúcho. Nas palavras do narrador: 

 
Cada região da terra tem uma alma sua, raio criador que lhe imprime o 
cunho da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ela 
gera e nutre aquela seiva própria; e forma assim uma família na 
grande sociedade universal. 
Quantos seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal 
ou planta, inspiram nelas uma alma pampa, tem grandes virtudes essa 
alma. A coragem, a solidariedade, a rapidez são indígenas da savana. 
No seio dessa profunda solidão, onde não há guarida para defesa, nem 
sombra para abrigo, é preciso afrontar o deserto com intrepidez, sofrer 
as privações com paciência, e suprimir as distâncias pela velocidade. 
Até a árvore solitária que ergue no meio dos pampas é o tipo dessas 
virtudes. Seu aspecto tem o quer que seja de arrojado e destemido; 
naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos, na folhagem 
desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo se conhece que a árvore já 
lutou com o pampeiro e o venceu. Uma terra seca e poucos orvalhos 
bastam à sua nutrição. A árvore é sóbria e afeita às clemências do sol 
abrasador. Veio de longe a semente; trouxe-a o tufão nas asas e atirou-
a ali, onde medrou. É uma planta emigrante. 
Como a árvore são a ema, o touro, o corcel, todos os filhos bravios da 
savana. 
Nenhum ente, porém, inspira mais energicamente a alma pampa do 
que o homem, o gaúcho. De cada ser que povoa o deserto, toma  ele o 
melhor; tem a velocidade da ema ou da corça, os brios do corcel e a 
veemência do touro. 
O coração fê-lo a natureza franco e descortinado como a vasta 
coxilha;16

Tal é o pampa. (ALENCAR, [19--], p. 10-11) 

 a paixão que o agita lembra os ímpetos do furacão, o 
mesmo bramido, a mesma pujança. A esse turbilhão do sentimento era 
indispensável uma amplitude de coração, imensa como a savana. 

 
 
 O gaúcho e o cavalo dificilmente se apartam. É seu meio de locomoção pela 

vasta campanha durante as viagens, proporcionando-lhe rapidez e sensação de 

liberdade. Mas, para o gaúcho, sua grande importância vai além da mobilidade: 

                                                           
15 Em nota feita para a primeira edição, o autor explica que gaúcho e peão são até certo ponto sinônimos: 
“ambos estes vocábulos designam o habitante da campanha do Rio Grande, o sertanejo do Sul, cujos 
costumes tem afinidades com o Vaqueiro do Norte. Todavia o primeiro destes vocábulos exprime antes o 
tipo, a casta, enquanto que o outro se aplica especialmente ao mister ou profissão.” (ALENCAR, [19--], 
p. 249) 
16 Colina localizada em regiões de campos, nos pampas ou campanhas, em geral coberta de pastagem. É 
esta paisagem que acompanha o gaúcho Manoel Canho e seus cavalos. Ver p. 48. 
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Havia entre o gaúcho e os cavalos verdadeiras relações sociais. 
Alguns faziam parte de sua família; outros eram seus amigos, 
aos mais tratava-os como camaradas ou simples conhecido. 
[...] 
Na opinião de Manoel o cavalo e o homem contraíam obrigação 
recíproca; o cavalo de servir e transportar o homem; o homem 
de nutrir e defender o cavalo. Se um dos dois faltasse ao 
compromisso, o outro tinha direito de romper o vínculo. O 
homem devia expulsar o cavalo, o cavalo devia deixar o homem. 
[...] 
Se o homem é o rei da criação, o cavalo serve-lhe de trono. 
Veículo e arma ao mesmo tempo, ele nos suprime as distâncias 
pela rapidez, e centuplica nossas forças. Para o gaúcho, 
especialmente para o filho errante da campanha esse vínculo se 
estreita. 
[...] A pé está sem seco, faltam-lhe as asas. Nele se realiza o 
mito da antiguidade: o homem não passa de um busto apenas; 
seu corpo consiste no bruto.17

 

 Uni as duas naturezas 
incompletas: este ser híbrido é o gaúcho, o centauro da América. 
(ALENCAR, [19--], p.38-40) 

 
Não é difícil, a partir dessas descrições, identificar características da paisagem 

que servem de cenário às aventuras do herói gaúcho Manoel Canho e, por sua vez, 

como o cenário interfere nos hábitos, costumes, modo de vida dos gaúchos da região 

descrita, nas campanhas perto das fronteiras. Marca-se assim um tipo limite do sul, um 

herói desbravador, conhecedor da natureza, “de fibra e de raiz”: uma referência positiva 

de povo brasileiro. 

Por sua vez, na obra de Alencar O Sertanejo, publicada em 1876, foi posto em 

cena o interior nordestino do século XVIII. 

Arnaldo é um destemido vaqueiro cearense de Quixeramubim. Homem do 

campo, simples, mas arredio. Bravo lutador que tudo enfrenta por amar seu povo e uma 

moça. Ao descrever os dias e os trabalhos do sertanejo na fazenda Oiticica,18 José de 

Alencar traça aspectos do homem do sertão nordestino, em especial o vaqueiro, que 

aboia19

                                                           
17 É como se referem os gaúchos das campanhas aos equinos.  

 o gado e o recolhe no curral. O autor apresenta também um complexo de 

características geográficas e culturais, registrando o constitutivo de nossa sociedade 

18 Espécie de árvore nativa de grande porte. 
19 É um canto poético do vaqueiro, canto de trabalho, improvisado. O aboio do vaqueiro mistura-se aos 
mugidos, que se misturam à sonoridade dos chocalhos ao galope dos cavalos, ao trotar do gado. É um 
costume antigo e vem desde a época do ciclo do couro, no século XVII, nos sertões nordestinos, quando 
os bovinos eram criados soltos. Na caatinga, era usado como forma de reunir e tanger os animais. 
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rural, desde o comportamento individual e as relações domésticas, até o registro do 

folclore. O sertanejo Arnaldo possuiu pleno conhecimento e domínio da natureza, sabe 

distinguir as diversas espécies da mata e animais que lá habitam. É na mata seca e 

retorcida que o sertanejo vivencia suas aventuras. 

Logo no início de O Sertanejo, Alencar ([19--], p. 13-14) apresenta o ágil 

Arnaldo. Vaqueiro de estatura regular com “olhos rasgados e vívidos, dardejavam as 

veemências de um coração indomável”. Sobre seu traje: 

 
 

Vestia o moço um trajo completo de couro de veado, curtido a feição 
de camurça. Compunha-se de vestia e gibão20

Ainda hoje esse trajo pitoresco e tradicional do sertanejo, e mais 
especificamente do vaqueiro, conserva com pouca diferença a feição 
da antiga moda portuguesa, pela qual foram talhadas as primeiras 
roupas de couro. Ultimamente já se costumam fazê-lo de feito 
moderno, mas não tem o valor e estimação das outras, cortadas pelo 
molde primitivo. 

 com lavores de estampa 
e botões de prata; calções estreitos, botas compridas e chapéu à 
espanhola com uma aba revirada à banda e também pregada por um 
botão de prata. 

Trazia o sertanejo, suspensa à cinta, uma catana21 larga e curta com 
bainha do mesmo couro da roupa, e na garupa a maleta de pelego de 
carneiro, com uma clavina atravessada em um maço de relho22

 
.  

 
Arnaldo vivia intensos perigos na mata em companhia de seu cavalo. Percorria 

grandes distâncias tocando o gado. Passava muitas noites na mata, sempre à espera de 

algum perigo. Sobre seu perfil psicológico: 

 
 

Arnaldo mais que nenhum homem possuía a admirável faculdade de 
reger o sono; no remanso do corpo o espírito sabia manter de vigia 
uma percepção íntima, que o advertia do menor rumor como da mais 
leve alteração, em torno de si. 
A vida do deserto tinha apurado essa lucidez. Tantas vezes obrigado a 
pernoitar no meio dos perigos de toda a casta, entre as garras da morte 
que o assaltava sob várias formas, no pulo do jaguar como no bote da 
cascavel; o sertanejo aprendera essa arte prodigiosa de dormir 
acordado, quando era preciso. 
Podia-se dizer dele que reproduzia o antigo mito grego e tinha o dom 
especial de repartir-se em dois, para que um velasse, enquanto o outro 
se entregava ao repouso. (ALENCAR, [19--], p. 79) 

 

                                                           
20 Casaco de couro. 
21 Facão de lâmina curvada. 
22 Tiras de couro transadas ou torcidas. 
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Seu cavalo, assim como o dono, era muito bem adaptado às secas e às 

armadilhas da vegetação. Secos, os galhos fazem barulho. E com os ruídos poderiam ser 

percebidos caso estivesse querendo manter anonimato. 

 
 

[...] O inteligente animal sabia quando se devia meter mais pelo mato 
[...]. Andava por entre as árvores com destreza admirável, sem quebrar 
os galhos nem ramalhar o arvoredo. Tinha o cavalo um porte alto e 
linda estampa. (ALENCAR, [19--], p. 13) 

 
 
O narrador delineia os aspectos de uma paisagem que acabara de enfrentar um 

grande período sem chuvas. Agravada talvez, por uma queimada criminosa: 

 
 
O capim, que outrora cobria a superfície da terra de verde alcatifa, 
roído até a raiz pelo dente faminto do animal e triturado pela pata do 
gado, ficou reduzido a uma cinza espessa que o menor bafejo do 
vento levanta em nuvens pardacentas. 
O sol ardentíssimo coa através do mormaço da terra abrasada uns 
raios baços que vestem de mortalha lívida e poente os esqueletos das 
árvores, enfileirados uns após outros como uma lúgubre procissão de 
mortos. (ALENCAR, [19--], p. 10) 

 
 

Alencar, em conformidade com a visão de sua época, compreendia o sertão 

como espaço semidesbravado. Localizado numa área de transição, entre as áreas mais 

densamente povoadas e a mata ainda não penetrada pelos colonizadores. Utilizando-se 

dos lugares-comuns que faziam parte da visão romântica da natureza, o autor construiu 

um cenário grandioso, que servia para afirmar a diversidade e a superioridade do Brasil 

em relação aos paises do Velho Mundo. 

O sertanejo e o gaúcho representam o interior do Brasil. Dois tipos que habitam 

o sertão brasileiro. Cada qual com suas peculiaridades, seus hábitos culturais. São 

heróis, conhecedores e dominadores da natureza e de suas armadilhas. Estão enraizados 

na cultura a qual pertencem. 
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1.4  Literatura regionalista nas primeiras décadas do século XX: cultura brasileira 

e símbolos de brasilidade 

 

 O ideário regionalista está presente no Brasil desde o século XIX com os 

românticos. Porém é a partir da primeira metade do século XX que ele será consolidado 

como um gênero literário. Contribuem para tal os pareceres favoráveis dos críticos 

literários do Rio de Janeiro, então capital do País. 

 Por apresentar uma multiplicidade de vias de entendimentos, de apropriações e 

aproximações, a literatura conforma material e simbolicamente a percepção do leitor. 

Percebemos o mundo a partir de categorias sociais que nos fazem aprender. Neste 

sentido, poder-se-á dizer que a cultura brasileira é uma invenção marcada pelo romance 

regionalista, social ou, ainda, moderno. O sucesso deste imaginário deve-se também a 

transformações no mercado de livros devido ao aumento do nível de escolaridade e a 

implementação de um novo mercado editorial, que divulga e consagra esses “autores 

telúricos”. 

 A literatura regionalista do Nordeste e do Sul do país criou personagens que se 

tornaram símbolos da regionalidade brasileira. Mostram a marca de uma coletividade 

particular. Ao tratar de faces de uma cultura, representam recortes diante da diversidade 

cultural existente, não apenas numa mesma região, mas também em uma mesma 

localidade. Com isso quero dizer que as tentativas de representações da identidade 

nacional/regional brasileira estão inseridas num contexto de embates e disputas que 

reforçam complementariedades e tensões entre as regiões do Brasil, fortalecendo 

classificações hierárquicas entre as culturas. 

 O debate regionalista dos primeiros anos do século XX, no Brasil, tratava, 

basicamente, da diferenciação entre o interior e o litoral. Como nas sagas européias, de 

invenção da tradição o interior guardava a “autenticidade” da cultura nacional. Já o 

litoral designava um território mais marcado pela cultura dos colonizadores e, nas 

capitais, pelos ares cosmopolitas. Com a publicação de Os Sertões, este debate é 

inaugurado como tema crucial à compreensão da realidade social brasileira. 

 Euclides da Cunha (1866-1908), em Os Sertões (1902), explora os mais 

diversos aspectos: geológicos, geográficos, cartográficos, zoológicos, botânicos, 

sociológicos, etc. Investindo no registro científico e na literatura. 
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 O autor nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro. Além de escritor, foi 

professor, sociólogo, repórter jornalístico e engenheiro. Foi como correspondente do 

jornal A Província (atual O Estado de São Paulo) que Euclides pode presenciar o final 

do conflito de Canudos. Não ficou até a derrubada de Canudos, mas conseguiu reunir 

material para, durante cinco anos, elaborar Os Sertões. A obra foi bem aceita pelos 

críticos literários, dando ao autor grande notoriedade. Já no ano seguinte foi eleito para 

a Academia Brasileira de Letras e para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

 O livro é dividido em três partes: a terra, o homem e a luta. Seu exercício 

descritivo é minucioso; nenhum detalhe parece escapar diante de seus olhos. Na 

primeira parte há a descrição da paisagem natural, sobre a vegetação nativa: 

 
 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e 
estonteia -o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o 
com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados 
em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no 
aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, 
revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-
se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da 
flora agonizante [...] Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos 
desertos. (CUNHA, 1914, p. 35) 
 
 

 São nas passagens da segunda parte do livro, que o autor esboça a justaposição 

de tipos humanos distintos no espaço. Os domínios objetivos do homem sobre a 

natureza apresentam representações variadas de paisagens culturais, demarcam hábitos 

humanos/culturais distintos. Euclides da Cunha apresenta o vaqueiro do norte e o 

gaúcho como tipos díspares. Diferem nos trajes, nos comportamentos. Habitam 

paisagens também distintas. Refere-se ao vaqueiro como o “centauro bronco”.23

 

 

 
O gaúcho do Sul, ao encontrá-lo nesse instante, sobreolhá-lo-ia 
comiserado. 
O vaqueiro do Norte é a sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra, 
na índole e nos hábitos não há equipará-los. O primeiro, filho dos 
plainos sem fins, afeito às correrias fáceis nos pampas e adaptado a 
uma natureza carinhosa que o encanta, tem, certo, feição mais 
cavalheirosa e atraente. A luta pela vida não lhe assume o caráter 
selvagem da dos sertões do Norte. Não conhece os horrores da seca e 
os combates cruentos com a terra árida e exsicada. 
[...] 

                                                           
23 José de Alencar, em seu romance cita o gaúcho como o “centauro da América”. Ver p. 25.  
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As suas vestes são um traje de festa, ante a vestimenta rústica do 
vaqueiro. As amplas bombachas, adrede talhadas para a 
movimentação fácil sobre os baguaís, no galope fechado ou no 
corcovear raivoso, não se estragam em espinhos dilaceradores de 
caatingas. O seu poncho vistoso jamais fica perdido, embaraçado nos 
esgalhos das árvores garranchentas. E, rompendo pelas coxilhas, 
arrebatadamente na marcha do redomão desensofrido, calçando as 
largas botas russilhonas, em que retinem as rosetas das esporas de 
prata; lenço de seda encarnado, ao pescoço; coberto pelo sombreiro de 
enormes abas flexíveis, e tendo à cinta, rebrilhando, presas pela 
guaiaca, a pistola e a faca — é um vitorioso jovial e forte. O cavalo, 
sócio inseparável desta existência algo romanesca, é quase objeto de 
luxo. (CUNHA, 1914, p. 103-104) 

 
 

Mais adiante no texto, são apresentados os aspectos naturais e culturais que os 

diferem. Sobre o vaqueiro: 

 
 

O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma 
intermitência, raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de 
abastança e misérias — tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o 
sol, arrastando de envolta, no volver das estações, períodos sucessivos 
de devastações e desgraças. 
[...] 
O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de guerreiro 
antigo exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no 
gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta; apertado no colete 
também de couro; calçando as perneiras, de couro curtido ainda, muito 
justas, cosidas às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em 
joelheiras de sola; e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e 
guarda-pés de pele de veado — é como a forma grosseira de um 
campeador medieval desgarrado em nosso tempo. (CUNHA, 1914, p. 
104-105) 

 
 

Os registros históricos da literatura romântica e regionalista, representadas pelas 

obras já expostas, deixam indícios de confluências entre essas gerações de escritores, 

em um primeiro momento de exaltação da pátria, de afirmação de “brasilidade” nos 

termos de Antônio Candido. Em outro, mergulhado no debate nacionalista e de 

identidade nacional, esses ideais ganham corpo e se renovam conceitual e esteticamente, 

no início do século XX, com o surgimento do Modernismo no Brasil. 

Diante disso, é possível dizer que o sertão vai se constituindo, especialmente 

através da literatura, em um território mítico, espaço simbólico importante anunciador 

da diferença brasileira. O sertanejo corporifica a mestiçagem das raças, a relativização 
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pela bravura e pela resistência, do revés ditado no determinismo biológico, sina da 

inferioridade do povo24

Produzidas por diversas narrativas forjadas ao longo do tempo, essas imagens 

cultivadas persistem ainda hoje no nosso imaginário social. O Cinema Novo nos anos 

1950-1960 soleniza esse lugar da “alma brasileira”.

.  

25

 

 

1.5  Anos 1920 no Brasil: “ser moderno é ser nacional” 

 

No Brasil, após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), houve um avanço 

industrial e iniciou-se a tendência a nacionalização da economia com a redução de 

importações. Passou-se, então, por um lento processo de mudança no modelo 

econômico agrário exportador, com o surgimento da burguesia industrial urbana. 

Aumentou o operariado recrutado, sobretudo entre imigrantes italianos e espanhóis. A 

influência anarquista marca a organização sindical. Em relação ao ensino, a nova 

pequena burguesia industrial exigia o acesso à educação, porém retomando os valores 

da oligarquia, aspiravam à educação acadêmica e elitista, e não a técnica, considerada 

inferior. O operariado tentava exigir na sua pauta de reivindicações um mínimo de 

escolarização, fazendo pressões sobre o sistema para a expansão da oferta de ensino.26

Nos anos 1920 houve uma efervescência de movimentos de contestação: as 

greves operárias, o tenentismo, a Coluna Prestes, a fundação do Partido Comunista e a 

contestação cultural na Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, em São Paulo.  

Alguns desses movimentos foram bem vistos pela burguesia urbana, setor que vivia à 

época em conflitos com a oligarquia agrária e desejava a mudança política e econômica 

do País. Esse entusiasmo pela nação rendeu frutos também na educação, devido ao 

surgimento de intelectuais e educadores que empreenderam debates e planos de reforma 

voltados para a recuperação do “atraso brasileiro” em relação à escolarização da 

população. 

 

                                                           
24 As diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. São falsas as teorias que 
atribuem capacidades específicas inatas a “raças”. A espécie humana se diferencia anatômica e 
fisiologicamente pelo dimorfismo sexual, mas é falso que as diferenças de comportamento existentes 
entre pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente. 
25 A construção da identidade nacional é um processo lento, sua configuração não é eterna, mas 
historicamente situada. Está inserida num modelo transnacional de conformação. 
26 A esse respeito ver ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1983.  
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A Semana de Arte Moderna durou apenas três dias. Esses três dias abalaram o 

mundo da arte brasileira. Nos dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal 

de São Paulo, os jovens paulistanos empenhados em revolucionar a arte apresentaram, 

pela primeira vez em conjunto, suas idéias de vanguarda. 

Foram a Semana de 1922 e seus desdobramentos que projetaram Mário de 

Andrade (1893-1945) como figura decisiva do movimento modernista. No processo de 

implantação da nova mentalidade cultural, Mário destacou-se como teorizador e ativista 

da cultura brasileira. Tornou-se um dos líderes do movimento. Multiplicou-se em 

músico, pesquisador de etnografia e folclore, poeta, contista, romancista, crítico de 

todas as artes, correspondente cultural, além de ter ocupado vários cargos na burocracia 

estatal, relacionados com patrimônio cultural, com o desenvolvimento da cultura em 

suas várias manifestações. 

Os intelectuais modernistas estavam comprometidos em formular novas 

interpretações sobre o Brasil. Este empenho se tornou determinante para a elaboração de 

um sentimento positivo de “brasilidade”. Acrescentaram à vasta e diversificada 

cartografia do imaginário brasileiro, suas inquietações e interrogações. 

Com o objetivo de construir uma imagem do Brasil “real”, “profundo”, passaram 

a valorizar a herança colonial e as manifestações folclóricas e populares. Destacam-se 

na trajetória de Mário de Andrade, a publicação de Macunaíma (1928) e a criação da 

primeira Sociedade de Etnologia e Folclore brasileira, em 1936, para preservar e 

recuperar as manifestações de cultura popular. 

Mário de Andrade e um grupo de intelectuais modernistas (principalmente 

mineiros e paulistas), tomados pelo sentimento de renovação da produção artística e 

empenhados em fazer circular as novas ideias sobre a arte e a cultura brasileiras, 

partiram em viagens de “redescoberta” do Brasil. Mário, nessas expedições, agiu como 

fotógrafo atento às manifestações da cultura popular com as quais estabelecia contato, 

formando um riquíssimo acervo iconográfico. 

Essa “descoberta” vivida do Brasil proporcionou a Mário de Andrade elementos 

fundadores de sua literatura. Diferente dos escritores românticos de “gabinete”, que 

escreviam sobre histórias que lhes foram contadas – e, por que não, forjadas –, Mário 

escreve sobre as manifestações culturais que presenciou, utilizando do estudo 

etnográfico, mostrando-se um intelectual preocupado em criar signos e compreender a 

cultura popular nacional. 
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Publicado em 1928, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma das obras 

pilares da cultura brasileira.  Nela, Mário de Andrade utilizou temas de mitologia 

indígena e visões folclóricas do Brasil, fundando uma nova linguagem literária, 

saborosamente brasileira. A obra destaca-se pelo tom bem humorado e pela 

inventividade narrativa e linguística. No decorrer do livro, a personagem passa por 

metamorfoses, uma referência positiva da mistura de raças. A questão das raças, 

determinante, desde o século XIX, na definição do caráter e das potencialidades do 

povo, desloca-se para a compreensão das culturas em suas singularidades. 
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Capítulo 2 

Identificação dos contextos de “vizinhança visual”27

  

 

 
Neste capítulo, abordarei questões que envolvem representações nacionais no 

período do Estado Novo (1937-1945), no Brasil, pela criação de instituições, veículos 

de comunicação e constituição de coleções de imagens e objetos de arte. Destacarei 

observações sobre o cenário cultural no contexto nacional e internacional de 

movimentos protagonizados por intelectuais/artistas que enfatizaram a identidade 

nacional, marcada pelo debate sobre o regionalismo.  

Procurarei identificar algumas coleções fotográficas representativas, assim como 

o registro descritivo através de gravuras. A fotografia e o desenho importam enquanto 

método de observação material, através da descrição e fixação de etnotipos, 

contribuindo para a construção de imagens emblemáticas. Por meio de algumas notas, 

tento entender suas relações com a emergência das Ciências Sociais e Humanas 

(Geografia, Etnologia), enquanto campos disciplinares universitários no País.  

 

2.1  Contexto histórico e antecedentes do Estado Novo  

  

 A Primeira República do Brasil começa em 1889, com a queda da Monarquia, e 

a Constituição de 1891 instaura o governo representativo, federal e presidencial. O 

federalismo dá autonomia aos estados, criando distorções com o crescimento desigual 

que favorece São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nos quais prevalecem os 

interesses dos fazendeiros de café. A política reflete a influência dos coronéis, havendo 

a alternância no poder dos líderes paulistas e mineiros. Desta forma, a República Velha 

(1898-1930) é também conhecida como a República Oligárquica. 

 A efervescência de movimentos políticos dos anos de 1920, já citada, trouxe 

consigo o descontentamento do domínio político das oligarquias, principalmente a 

paulista, formada por influentes fazendeiros e industriais. Neste sentido, para enfrentar 

tal coligação de interesses, Getúlio Vargas (1883-1954) articulou em torno de si vários 

desses grupos descontentes. 

                                                           
27 A expressão é de Didier Mendibil, especialista em estudos sobre a iconologia geográfica, mencionada 
no texto de Heliana Angotti-Salgueiro. Reproduzo a expressão, pois a considero importante como 
conteúdo teórico e metodológico desta pesquisa. 
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 Em 1930 acontece a revolução que derruba o governo oligárquico, dando início 

a um período histórico que marcará profundamente as representações sobre o País: a era 

Vargas – era getuliana –, advento de uma nova configuração política, na qual se 

constituiu um nacionalismo de Estado. Para tal, criam-se instituições, cargos, 

departamentos, com uma marcante centralização autoritária, entre eles: o Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP), os programas educacionais, marcados por reformas 

que visavam a expansão do ensino em todos os níveis, a ampliação de agências 

jornalísticas e estúdios que possuíam diferentes projetos para o registro e difusão da 

brasilidade e construção da identidade nacional, buscando sua materialização na 

unidade política do território. 

 Esse período, a partir de 1930, é caracterizado como uma época de intensa 

urbanização e aceleração do processo de industrialização, com o surgimento da indústria 

de base, aquela dedicada à produção de máquinas e ferramentas pesadas (siderurgia, 

metalurgia, indústria química). 

 O crescimento das cidades existentes e a formação de novas cidades 

estimulavam a multiplicação de trabalhadores não vinculados às tradicionais atividades 

agrícolas. Neste sentido, com a esperança de contrapor o poder oligárquico, Getúlio 

Vargas estabelece uma aliança com os grupos urbanos e, paralelamente, mantém a 

aproximação com o Exército. Foram traçadas, para cada segmento, estratégicas 

políticas. No caso dos trabalhadores urbanos, cria-se, em 1930, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e, em 1943, aprova-se a Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 

 Na década de 1930, a educação continua seu processo de expansão, também 

através de reformas e por movimentos de educadores, iniciado na década anterior. 

Como exemplos a publicação, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

representando a tomada de consciência da distância entre a educação e as exigências do 

desenvolvimento e a criação, na década de 1940, do SENAI e do SENAC, voltados para 

a educação profissional. 

É a partir do período do Estado Novo que se afirma uma política capaz de 

reorganizar o País, constituí-lo como unidade, em termos de totalidade territorial e 

cultural. A ciência geográfica – especialmente o recorte da Geografia Humana – aparece 
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como referência conceitual e metodológica28

 

 para a estabilização de representações 

sobre a identidade nacional. A Geografia é, então, uma disciplina que se organiza e se 

renova com a instalação dos primeiros cursos universitários, em São Paulo e depois no 

Rio de Janeiro. 

2.2 Geografia humana/regional: a constituição de uma nova ciência para um novo 

Estado 

  

 Com o Estado Novo, a Geografia ganha destaque no campo intelectual. Trata-se 

de uma época marcada por uma política cultural nacionalista que une a História e a 

Geografia em um forte elo de conhecimento do País, inserido num movimento de idéias 

pela formação da “consciência nacional” em diversas áreas da cultura, educação e 

ciências sociais; movimento de idéias registradas em publicações da época, período que 

o mercado editorial estava em expansão.  

É destaque desse período a publicação e circulação em 1939 da série “Tipos e 

aspectos do Brasil” na Revista Brasileira de Geografia, criada em 1938 pelo Conselho 

Nacional de Geografia (CNG) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), duas instituições que nascem no final da década de 1930. A série é composta de 

desenhos e textos que descrevem as imagens.  

 
 
Entre os momentos fortes que antecedem o CNG, o IBGE e a 
mencionada revista, lembremos a participação do Brasil no Congresso 
Internacional de Geografia em 1931, em Paris, promovido pela Union 
Géographique Internationale, e a visita, pouco depois, em 1933, de 
Emmanuel de Martonne ao Rio, destacando em seu discurso a 
“riqueza e a variedade de temas geográficos [deste] extenso país” (E. 
de Martonne, que fez uma carreira internacional, voltará ao Brasil em 
1939); em terceiro lugar, acrescente-se o papel decisivo de jovens 
professores universitários franceses, Pierre Deffontaines e Pierre 
Monbeig, que criam a Associação dos Geógrafos Brasileiros e que se 
unem à geração de intelectuais autóctones, geração plena de projetos, 
formada por homens abertos a uma cultura plural e empenhados em 
uma verdadeira redescoberta do Brasil, a partir de um conhecimento 
vivido, baseado nas viagens pelo interior do país: excursões 
geográficas e trabalho de campo passam a ser o ponto alto das novas 
orientações didáticas. Enquanto isso, as viagens com fins de registro 

                                                           
28 Cabe lembrar que a geografia francesa dos herdeiros de Paul Vidal de La Blache, fundador da geografia 
regional, fora uma fonte teórico-metodológica importante para a concretização da geografia brasileira 
moderna. 
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fotográfico se generalizam bem além da geografia institucional. 
(Angotti-Salgueiro, 2005, p.25) 
 
 

Antecede também em 1933 a criação da seção de Estatística Territorial no 

Ministério da Agricultura, cujo objetivo estava em reunir documentos cartográficos 

sobre o território nacional e estudar as características dos solos e vegetação das regiões; 

e em 1937, no decreto de adesão do Brasil à Union Géographique Internationale, 

assinado por Getúlio Vargas – adesão que deve muito às influências de Pierre 

Deffontaines (1894-1978)29 e  de Emmanuel de Martonne (1873-1955).30

A observação do meio físico (aspecto) e sua relação com a vida humana (tipos) – 

constituindo-se nos arquétipos brasileiros – era a recomendação que estava explícita no 

texto de apresentação da Revista Brasileira de Geografia para “Tipos e aspectos do 

Brasil”. Lia-se que, uma de suas “missões”, em nome da ciência geográfica moderna, 

era a difusão rápida e internacional do estado dos conhecimentos geográficos no Brasil. 

A revista apresenta-se, então, como um instrumento de intercâmbio para o País 

internacionalizar-se.

 

31

Heliana Angotti-Salgueiro (2005, p.24) registra em seu artigo os elementos que 

contribuíram para a formação, organização e disposição dos objetos das exposições 

etnográficas na França onde, sob a ocupação alemã, o folclore oficial assumira a relação 

regionalismo/propaganda. São privilegiadas nas exposições, nas séries ilustradas as 

imagens de uma sociedade rural. 

  

 
 

[...] na França as incursões interioranas, viagens de aprendizado para 
formular as ambientações ou quadros vivos nas exposições, os museus 
de etnografia e os museus “en plein air” representativos de cada uma 
das províncias, constituíram uma das bases do registro dos “tipos e 
costumes” de cada pays; nesse registro, não raro associavam-se os 
itinerários intelectuais de porta-vozes da geografia cultural e etnólogos 
e ainda os de outros homens – pintores, desenhistas e fotógrafos – de 
uma geração cujas práticas de representar as “paisagens humanizadas” 
(a expressão remonta a Vidal de La Blache) nacionais ultrapassava 
fronteiras. 

                                                           
29 Geógrafo de formação iniciou seu contato com o Brasil na década de 1930, fundando a cadeira de 
Geografia na USP em 1935. Foi também um dos principais responsáveis pela criação da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, do Conselho Nacional de Geografia e da Revista Brasileira de Geografia. 
30 Tornou-se um dos grandes nomes da geografia na França, onde assumiu a direção do Instituto de 
Geografia da Universidade de Paris (1927). Esteve duas vezes no Brasil (1933/1937), quando fez 
levantamentos morfológicos e ministrou cursos na USP. 
31 Essa tendência à internacionalização é típica do entreguerras. 
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Nas décadas de 1930 e 1940, as publicações de Geografia Humana sobre os 

tipos existentes no Brasil, voltadas para os estudos regionais, foram focos de pesquisa 

de muitos estrangeiros. Fato este devido à difusão e apropriação, feita pela Revista 

Brasileira de Geografia, da escola francesa de geografia regional, fundada por Paul 

Vidal de La Blache – daí o termo geografia vidaliana – influência direta da formação da 

geografia humana/regional brasileira, que buscou em La Blache a caracterização da 

brasilidade pelos tipos e os cenários regionalizados. 

A produção dessas séries documentárias estava relacionada à observação dos 

gêneros de vida e a identificação dos processos de formação da cultura brasileira. Os 

tipos ilustrados por Percy Lau para a Revista Brasileira de Geografia representavam o 

modo como foram sendo recriadas as imagens frequentemente textualizadas do povo 

brasileiro. Essa galeria iconográfica habita até hoje o imaginário nacional tendo sido 

marcante na ilustração de materiais didáticos. À época foram reforçados pela 

classificação do primeiro Censo Nacional em 1941, feito pelo IBGE. 

Os desenhos de Percy Lau contribuíram para consolidar imagens e descrições 

emblemáticas, os quais foram sendo constituídas ainda no século XIX com a literatura 

romântica; no século XX com a literatura regional, com o movimento modernista e com 

o Estado Novo sob o debate do regionalismo, da ciência geográfica. 

 

2.3  O retrato sublime da realidade ou a construção de um mito identitário?  

  

 Analisarei a seguir os desenhos de Percy Lau (1903-1972) em “Tipos e Aspectos 

do Brasil”, como base de representação para outras gerações de artistas. Em particular, 

deter-me-ei na representação do vaqueiro nordestino e do gaúcho como tipos que 

representam o interior brasileiro; duas representações de sertanejo.32

  Como sugere Heliana Angotti-Salgueiro (2005, p.26), “melhor do que tomar a 

série ‘Tipos e aspectos do Brasil’ como puro ‘reflexo’ ideológico do Estado Novo, seria 

mais fecundo vê-la como um sistema de idéias, de cultura, cujo sentido está tanto no 

olhar dos que representam os tipos – desenhistas e fotógrafos – quanto neles mesmos.” 

Debruçar sobre a especificidade do conteúdo simbólico e estético das imagens, fruto da 

 

                                                           
32 O vaqueiro do nordeste, da região do semi-árido nordestino, desde a literatura romântica, é 
frequentemente apresentado como sertanejo. Já em Grande Sertão Veredas (1956), Guimarães Rosa 
(1908-1967), apresenta o sertanejo de regiões de fronteiras estaduais, da Serra das Gerais (entre Minas 
Gerais, Bahia e Goiás). 
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subjetividade do artista/intelectual me parece mais pertinente neste trabalho. Ainda nas 

palavras de Angotti-Salgueiro (2005, p. 26): 

 
 
[...] não quer dizer que considero tal conhecimento e seus 
desdobramentos como uma ideologia exclusiva do Estado Novo – 
mesmo se este acentua o projeto político de construção do Estado-
Nação que nasce oficialmente com a Revolução de 1930 e alimenta 
um projeto cultural inigualável na história do Brasil. O nacionalismo 
marca a política de Estado, é verdade, com gestos de proteção cultural 
e de consolidação de figuras identitárias, mas, em primeiro lugar, 
sabe-se que a busca desse tipo de conhecimento, o registro e a 
afirmação de representações nacionais e os inventários em geral, bem 
como a descrição e fixação de etnotipos (que engloba traços físicos e 
psicológicos que tipificam a raça, o caso brasileiro se caracterizando 
pela insistência no “caldeamento”), ocorreram em quase todos os 
países ocidentais, cada um no seu tempo próprio – há em todo lugar 
um processo comparável de elaboração de identidade cultural. No 
Brasil a questão está no ar desde o começo do século13 e é conduzida 
por intelectuais que saem dos mais diversos meios, reforçada pelos 
escritores regionalistas e pelos arautos do movimento moderno nos 
anos de 1920, sem mencionar gestos precedentes, do Romantismo 
oitocentista, dos circuitos imperiais às expedições etnográficas do 
começo do século XX. Em segundo lugar, ao fazer história cultural 
não estou convencida que a interpretação política explique por si só a 
produção e convencionalização de representações. Porém, é um fato a 
não negligenciar, que o país nunca viveu uma época tão marcante de 
voluntarismo de autorepresentação, de política cultural e pedagógica 
consciente e organizada em várias frentes do conhecimento e de 
construção de imagens emblemáticas. 
 

  
 A relação entre as representações regionais e a literatura regional do século XX 

reforça os aspectos como cenário da paisagem cultural do Brasil e a criação dos tipos 

apresentados na série desenhada por Percy Lau como representações do rural; a busca 

pela brasilidade perpassa por criar categorias de interiorização. Estas representações do 

país mudaram em comparação com as representações da literatura romântica do século 

XIX. 

 
 

Se a série dos ‘Tipos e Aspectos do Brasil’ que atravessou gerações 
serviu a interesses ideológicos e pedagógicos imediatos do regime que 
os construiu, não penso que ela seja só fruto de uma estratégia do 
Estado autoritário de 1937 – autores já afirmaram que não há forma de 
governo específico para a construção identitária, não havendo nada 
mais internacional do que a valorização de formas etnográficas das 
identidades nacionais a partir do final do século XIX e por ocasião, 
justamente, do regionalismo folclorista dos anos 30 –, os paralelismos 
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entre as afirmações identitárias confirmam, porém, tanto sua 
associação a projetos políticos quanto a “regimes de historicidade”, 
assim como as representações nacionais seriam, sobretudo 
transnacionais, embora sempre com variantes e especificidades. 
(Angotti-Salgueiro, 2005, p. 68) 
 
 

 Ao compartilhar desta idéia assumo, sem negar os processos históricos, que o 

foco dessa monografia não é fazer uma análise profunda do período, mas buscar no 

registro iconográfico de uma geração de artistas, as relações e aproximações de suas 

representações, levando em consideração também as linguagens estéticas. 

 Nascido no Peru em 1903, Percy Lau passou a maior parte de sua vida no Brasil, 

onde fez carreira como desenhista e ilustrador. Em 1921, em Pernambuco, participou do 

Grupo dos Independentes, organizando em 1932, com Augusto Rodrigues, o Ateliê de 

Artes Plásticas; no Rio de Janeiro integrou, em 1939, a equipe dos funcionários do 

IBGE. Viajou pelo Brasil a serviço desse instituto, mas alguns de seus desenhos a bico 

de pena da série não são apenas fruto das viagens, tendo trabalhado também a partir de 

fotografias. Além de Augusto Rodrigues, frequentou pintores como Portinari, Guinard, 

Djanira, intérpretes como ele dos arquétipos brasileiros.  

 Os tipos e aspectos, nas edições da Revista Brasileira de Geografia, apareciam 

sem sistematização. Ao passarem para a forma de livro, publicado pelo IBGE, foram 

agrupados por grandes regiões: Norte, Sul, Nordeste e Leste33

Utilizei para a análise dos desenhos a sétima edição publicada em 1963 (Figuras 

4 e 5).  Na primeira página é apresentado um mapa do País, ilustrado também por Percy 

Lau, no qual as características físicas do Brasil e os tipos humanos compõem um só 

desenho de nação sem as divisões dos estados no espaço territorial (Figura 5). Já não se 

tratava de partes que formavam um todo; o território passou a ser um todo composto 

destas partes – uma unidade territorial indivisível – produto do projeto cultural do 

Estado Novo. Na série há um mapeamento dos tipos sociais no trabalho, na sua maneira 

de viver, trabalhar, se alimentar, se relacionar e transformar as paisagens. “O 

conhecimento do território humanizado, da etnologia, da natureza psicológica dos tipos, 

da mistura de raças, da ligação tipo e lugar, enfim, da territorialização das identidades 

, formando um conjunto.  

                                                           
33 Lembro que a primeira divisão regional oficial feita pelo IBGE data de 1941. Na Geografia a região é 
definida como a delimitação de um espaço físico composto por características diversas que apontam certa 
homogeneidade; é um conceito que se explica por oposição, comparação e exclusão. 
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que compõem o conjunto de regiões da nação, explica a série, dentro da linha descritiva 

vidaliana.” (Angotti-Salgueiro, 2005, p.30) 

 

Figuras 4 e 5: Capa e folha de rosto. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira de 
Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963. 

 

Na Figura 6, Percy Lau desenha o processo de trabalho para se obter um vaso de 

cerâmica. Os indivíduos retratados trabalham em etapas distintas: em primeiro plano, as 

mulheres, decorando os vasos; em segundo, um homem amassando o barro com os pés 

e ao lado alguns objetos moldados e secos; e, em terceiro, (parecem ser) mulheres 

carregando sobre a cabeça lenha para o forno onde são queimados os objetos de 

cerâmica. Mais ao fundo percebe-se uma vegetação seca, com arbustos e cactos. 

A Figura 7, como a anterior, retrata mulheres em situação de trabalho. No 

entanto, há um elemento novo. A tradição está sendo transmitida por três gerações, 

representadas pela mulher mais velha que fuma cachimbo e, assim como a mais nova, 

faz renda de almofadas ou renda de bilros; já a outra mulher faz a renda labirinto. Estão 

presentes, portanto, dentro de uma preocupação de inventário, duas técnicas distintas de 

fazer renda. Há no chão uma caixa com instrumentos, pequenas conchas e tocos de 

coqueiro, o que significa dizer que estão perto do mar, sobre a areia da praia.   
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Figura 6: Cerâmica Popular do Nordeste. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira de 
Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963, p. 102. 
 

 
Figura 7: Rendeiras do Nordeste. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira de 
Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963, p. 164. 
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As imagens reproduzem os tipos humanos e seus modos de vida; a paisagem 

apresenta-se humanizada. As pessoas se confundem com a paisagem, não se destacam, 

mas se incorporam nela, são como parte dela; o mesmo traço, o mesmo tratamento, os 

detalhes são minuciosos. Além de uma atenção ao processo de trabalho, os traços 

buscam também classificar e distinguir os fazeres artesanais. O cuidado estético de 

Percy Lau é traduzido no detalhe, na reprodução da realidade, porém o olhar subjetivo 

do artista complementa nos desenhos alguns aspectos da paisagem que, por exemplo, se 

comparados com reproduções de fotografias não existiam (Figuras 8 e 9). 

 Na série são apresentadas peculiaridades regionais, uma diversificação do 

aspecto natural que caracterizam o geotipo; homens exercendo a mesma profissão; no 

entanto, apresentando-se e relacionando-se com a paisagem de formas diversas. Por 

exemplo: Vaqueiro do Rio Branco (Figura 9), Vaqueiro do Nordeste (Figura 10), e 

Gaúcho (Figura 12). 

 Como disse anteriormente, darei destaque às representações de dois tipos 

sertanejos e seus modos de vida: os Vaqueiros Nordestino e Gaúcho, identificados 

como arquétipos brasileiros, como representações emblemáticas da nação, 

representantes “autênticos” de brasilidade34

O Vaqueiro Nordestino (Figura 10) de olhar distante e calmo, pequeno, quase 

raquítico, veste seu gibão de couro e outras indumentárias que, como uma armadura, o 

protege da vegetação espinhenta da caatinga; seu cavalo magro, porém resistente é seu 

companheiro de viagem para tocar o gado. Percy Lau desenha um céu com nuvens 

demonstrando, talvez, a esperança que elas tragam a chuva, para um povo que sofre 

com as condições físicas da região, que sobrevive sob ameaça do sol. O vaqueiro é o 

destaque do desenho, encontrando-se centralizado; seu afazer é solitário. Num outro 

plano estão os bois, que seguem o vaqueiro por causa de seu canto, ao modo como se 

cantam as ladainhas. No solo estão presentes algumas espécies de plantas da caatinga 

(Figura 11). 

.  

 

                                                           
34 São apresentados, como já se viu, por Euclides da Cunha como tipos díspares e como símbolos de 
“autenticidade” do nacionalismo exercido por José de Alencar. 
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Figura 8: Vaqueiro do Rio Branco, fotografia de George Huebner em Jacques Ourique, O Vale do 
Amazonas, 1906, republicado em ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. “A construção de 
representações nacionais: os desenhos de Percy Lau na Revista Brasileira de Geografia e outras 
“visões iconográficas” do Brasil Moderno”. Anais do Museu Paulista. São Paulo. 2005, p.34. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Figura 9: Vaqueiro do Rio Branco. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira 
de Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio 
de Janeiro: IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963, p. 44. 
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Figura 10: Vaqueiro Nordestino. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da 
Revista Brasileira de Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, 
comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE/Conselho 
Nacional de Geografia, 1963, p. 181. 

 

Na revista há a descrição da imagem com dados relevantes para o entendimento 

da relação entre tipo e aspecto. Destaco, logo no primeiro parágrafo, um trecho da 

descrição feita pela geógrafa Maria Fagundes de Sousa Doca: 
 
 
Na paisagem inconfundível do sertão nordestino, domínio da caatinga 
ressequida e espinhenta, vive um tipo humano cujas características 
somáticas e psicológicas são um espelho fiel do meio em que habita. 
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Pequeno no porte, magro e sóbrio de músculos; taciturno e desajeitado 
em descanso, intrépido e vibrátil quando solicitado para a ação. É o 
sertanejo do nordeste, magistralmente descrito, estudado e 
interpretado pelo gênio imortal de Euclides da Cunha. (Revista 
Brasileira de Geografia, 1963, p.181) 

 

 

 
Figura 11: Caatinga. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira de Geografia). 
Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963, p. 82. 

 
 

 Ao longo da descrição do tipo há um cuidado em reforçar e legitimar a realidade 

viva, uma realidade rural; ao utilizar termos que remetem a geografia de La Blache e ao 

basear-se na descrição emblemática de Euclides da Cunha, o texto descritivo busca o 

reconhecimento das identidades regionalizadas. Remete-se à ciência geográfica 

explicativa como fonte fiel da realidade. 

Como no desenho do vaqueiro nordestino, Percy Lau destaca de forma 

centralizada o tipo riograndense o Gaúcho (Figura 12), que se utiliza de outros aparatos 

para auxiliá-lo com o gado. 
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O Gaúcho veste chapéu de abas largas, bombacha, botas e camisa de manga para 

se proteger do frio; forte, viril, utiliza uma corda para laçar o gado, mostra habilidade 

com o laço. Seu cavalo é forte, bem adaptado, responde bem aos comandos, que para o 

gaúcho é um companheiro de muita importância. No desenho, Percy Lau representa a 

intimidade entre o gaúcho e seu cavalo, como se um complementasse o outro. No solo 

estão as espécies rasteiras típicas de campos de altitude; servem de alimento para o gado 

e são vistas em grande amplitude. No outro plano estão os bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: O Gaúcho. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista 
Brasileira de Geografia). Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da 
I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE/Conselho Nacional de 
Geografia, 1963, p. 380. 
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Figura 13: Coxilhas. In: Tipos e aspectos do Brasil (excertos da Revista Brasileira de Geografia). 
Ilustrações de Percy Lau, 7ª edição, comemorativa da I Semana de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1963, p. 350. 
 

 Na descrição do tipo e aspecto feita por Lindalvo Bezerra dos Santos, também 

encontrei elementos conceituais de Vidal de La Blache e referência euclidiana ao 

descrever o gaúcho como: 

 
 

É em pleno campo ou na região da fronteira que ele aparece com seus 
costumes típicos, seus hábitos, sua psicologia. [...] O gaúcho é 
vaqueiro do Sul. Diferente, porém, do seu irmão sertanejo, não se 
aparta do cavalo; este tem para ele extraordinária importância. Nunca 
anda a pé. (Revista Brasileira de Geografia, 1963, p.380) 
 

 
 Nos procedimentos descritivos, textuais e iconográficos, percebe-se assim uma 

apropriação seguida de motivos – formas e conteúdos – de tipos e aspectos do País, da 

literatura para imagens, de imagens para ilustrações científicas, para quadros didáticos, 

para interpretações escritas, estabilizando representações, naturalizando sentidos da 

diversidade cultural brasileira. Cabe lembrar a importância desses registros desde os 
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viajantes naturalistas, especialmente os do século XIX. Inserem-se, porém, como vimos, 

em processos particulares de produção material e simbólica. Todavia, sabe-se que os 

padrões culturais retratados, além de ser um recorte cultural, são fruto também da 

percepção dos grupos que registravam as cenas e os tipos, e deve-se compreender o 

contexto de suas relações com as personagens que encomendaram os registros por meio 

de imagens, as quais, ao longo da história, constituíram-se em símbolos da nação, 

construída por lógicas já explicitadas, representadas sobretudo pela política 

implementada por Vargas.  

Retomo a questão inicial desta seção: as imagens representam cenas reais de 

vida ou são construções ficcionais e míticas dos tipos? Ao tentar respondê-la, reconheço 

que,  ao mesmo tempo em que reforçam os estereótipos construídos ao longo do tempo 

e cristalizados em momentos determinados e instalados na memória visual, as imagens 

que constituem a Nação representam também cenários e personagens reais de um Brasil 

que se transformou. Representam um recorte diante da diversidade cultural existente nas 

diversas regiões do Brasil. Esses modos de vida tradicionais são apresentados como 

atemporais, presentes em algum lugar do Brasil, distantes dos olhos, mas ainda bem 

próximos da imaginação. 

As imagens de o Gaúcho e do Vaqueiro Nordestino tornaram-se emblemáticas e 

representam ainda hoje tipos regionais “autênticos” ligados ao mundo rural, à 

dominação da natureza, ao sertão – interior do país, lugar da “brasilidade” onde estão as 

“raízes” mais “profundas” da nação, “do tipo nacional”. Personagens brasileiros que 

precisam ser aprendidos na escola.  

Preocupada com o uso didático dessas representações, na próxima seção deste 

capítulo, apresentarei a forma como o tema regionalismo esteve presente também nas 

coleções etnográficas do Museu Nacional no Rio de Janeiro nas décadas de 1920-1950, 

especialmente sob a direção de Roquette-Pinto (1884-1954) e Heloísa Alberto Torres 

(1895-1977). Importa notar que relações possuem com a observação e a identificação 

dos processos de formação da cultura brasileira. 
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2.4  Museu Nacional e a Coleção Regional: cartografia dos tipos da nação  

 

No Estado Novo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818, passou a 

ocupar lugar de destaque na política cultural do país. Intenta contribuir no projeto de 

formação educativa do povo e na construção da nação brasileira, como unidade cultural 

e territorial do Estado. Para isto, coube ao museu dar visibilidade ao povo e às suas 

representações regionais, através da cultura material. Esse destaque deu-se ao fato do 

Museu Nacional ser transferido para a alçada do Ministério da Educação e Saúde 

(MES). Como um órgão do Ministério, o Museu era parte integrante do projeto do 

Ministro Gustavo Capanema (1900-1985), que durante sua gestão criou também o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),35

O Museu Nacional passou a ser o lugar por excelência para construir uma idéia 

de nação através da cultura material de um povo, por ser o lugar destinado às ciências 

do homem, dos estudos etno-raciais e por ser um espaço com longa tradição no 

colecionamento de objetos de cultura material. 

 com o objetivo de 

proteger o patrimônio nacional. 

 
 

A materialidade dos objetos e das representações sociais, convertendo 
idéias em coisas, é uma estratégia de manipulação simbólica que forja 
e difunde identidades. Este processo foi largamente utilizado na 
construção do ideário republicano. Na primeira república, o todo 
englobava representações dos interesses de grupos geograficamente 
distintos. No Estado Novo, as partes para formar o todo se diluem de 
modo a constituíram a totalidade como um corpo orgânico, no qual 
cada um tem garantida suas representações por uma identificação com 
o Estado Nacional. O primeiro movimento da composição coloca na 
pauta cada nota com seu som singular, identificado pela força de sua 
sonoridade. O segundo movimento é de arranjo, onde a harmonia de 
cada nota, em relação com outra, forma novos acordes, nua sinfonia 
regida pela arte do maestro. (Dias, 2005, p.100-101) 

 
 
 Neste sentido, cabe identificar, mesmo que superficialmente, a rede de relações 

sociais e institucionais que possibilitaram a efetiva formação do que ficou conhecido 

como a Coleção Regional do Museu Nacional. Esta, por meio da expressão material do 

povo, passou a refletir o mapa territorial da nação em construção, tendo o papel de 

                                                           
35 Atualmente chama-se Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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“conservar” os bens materiais colecionados com a finalidade de difundir as imagens da 

nação e de seu povo. 

 O debate sobre as diferenças regionais foi intenso do decorrer da década de 

1920, quando dois movimentos esteticamente antagônicos disputavam diferentes 

posições em torno da nacionalidade. De um lado, os tradicionalistas que valorizavam a 

arquitetura colonial e a herança artística luso-brasileira. Buscavam, dessa forma, uma 

continuidade histórica com as formas de representação do passado. De outro, os 

modernistas, movimento que, como já se viu, caracterizou-se pela ruptura com as 

representações artísticas calcadas nas matrizes aristocráticas e conservadoras da 

sociedade brasileira. 

 Para o Movimento Modernista o passado não deveria ser eliminado, mas 

explorado, sem aura nostálgica, em torno de questões significativas do tempo presente. 

Uma nova forma de conceber o passado, baseada no sentido moderno de tradição como 

sustentação de uma “autêntica” cultura nacional.  Buscou a partir da configuração das 

representações da nação construir uma identidade cultural para o País. 

 O nacionalismo cultivado entre os intelectuais na década de 1920 transformou-se 

em política de Estado a partir de 1930, quando as estratégias de ação do Estado assaram 

a conter o ideário nacionalista e suas articulações entre modernização e tradição. Com a 

consolidação do Estado Novo, a idéia de brasilidade difundida pelo Modernismo foi 

incorporada pelo Estado, que elaborou um projeto cultural de alcance nacional. O 

Museu Nacional como instituição de formação pedagógica da nação fazia parte desse 

projeto.  

 A Coleção Regional do Museu foi constituída entre os anos de 1930 e 1950 e 

sua formação baseou-se no conjunto anteriormente identificado como Coleção 

Sertaneja, inaugurada por Roquette-Pinto em 1918. 

 Durante os séculos XIX e início do século XX diversas coleções etnográficas 

foram formadas baseadas numa ideologia racista calcada nos determinismos biológico e 

geográfico – a ligação entre os fenótipos dos habitantes ao território. A Coleção 

Regional rompe com o determinismo, porém permite-nos reconstruir a história a partir 

de um determinado olhar sobre o povo, na delimitação do outro. Segundo a definição da 

nacionalidade do Estado Novo, este outro faz parte da nação, mas continua sendo o 

outro (DIAS, 2005). 
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Durante as duas primeiras décadas do século passado, Roquette-Pinto (1884-

1954)  dedicou-se ao estudo das ciências naturais para os “pequeninos”,36

 Ao denominar de Coleção Sertaneja, Roquette-Pinto inaugura o sertanejo como 

uma categoria mais ampla, como elemento de interiorização do Brasil “profundo”; 

buscou nos objetos reconhecer e legitimar aquilo que é comum, o mundo do trabalho. O 

sertanejo

 inaugurando a 

noção de região e do regional ao identificar um tipo humano a uma determinada 

situação geográfica – conhecimentos da antropologia física e antropogeografia ou 

antropologia cultural. Dedicou-se também à formação de coleções e à pesquisa sobre 

elas no período em que foi diretor do Museu Nacional entre 1926 e 1931. 

37

 Sabe-se da grande ligação de Roquette-Pinto com os grandes ideais formativos 

do Movimento Modernista, com intelectuais e artistas renomados: Mário de Andrade, 

Portinari, Di Cavalcante, entre outros. Diálogos, apreciações e leituras que serviram de 

base para formação de coleções a partir do conhecimento do modo de vida do sertanejo.

 Dias (2005) afirma em sua tese que Heloísa Alberto Torres (1985-1977),

 – homem dos sertões –representava, portanto, a distinção do indígena e do 

negro; representava algo transitório, foi levado, dessa forma, à posição de símbolo do 

povo “autêntico”, autóctone. 

38

 Este cuidado de Heloísa Alberto Torres deve-se à tentativa de constituir relações 

entre a construção do conhecimento sobre a materialidade e as representações do povo. 

Para formar a Coleção Regional, Torres estabeleceu parcerias com o SPHAN e os 

naturalistas da Divisão de Antropologia e Etnografia, com o objetivo de buscar peças no 

interior brasileiro que compusessem a visualidade da nação, que apresentassem todo o 

seu povo e as raças que combinaram para formá-lo. 

 como 

diretora do Museu Nacional, teve a mesma preocupação de Roquette-Pinto: perceber 

nos objetos colecionados um sentido para além da dimensão ilustrativa do modo se ser 

do sertanejo. 

  
 
 

                                                           
36 Tratava-se de um projeto educativo pioneiro do Museu, com o objetivo de construir uma ciência 
nacional pautada no conhecimento dos elementos naturais e humanos que compõem o território. 
37 Roquette-Pinto recupera a categoria de representação do povo feita por Euclides da Cunha em Os 
Sertões.  
38 Heloísa Alberto Torres sempre trabalhou nas coleções etnográficas da Divisão de Antropologia e 
Etnografia nas décadas de 1920 e 1930. 
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Uma exposição é uma encenação de um determinado discurso, 
construído em diferentes ângulos e múltiplos cruzamentos. Algumas 
questões são de imediato percebidas, como aquelas que organizam o 
arranjo. No caso da exposição de etnografia regional do Museu, a 
linha discursiva fundamenta-se na construção geográfica, onde as 
regiões aparecem compondo o todo. A unidade nacional, proposta 
política do Estado Novo foi encenada de modo a que os tipos 
humanos, os aspectos naturais, as técnicas, as crenças, a diversidade 
de hábitos e peculiaridades fossem expressos nos objetos “comuns” – 
aqueles que apresentam o cotidiano como uma caricatura, em que o 
que importa é ilustrar a riqueza da nação – e também pela ocupação 
do território por seus diversos tipos humanos. (Dias, 2005, p.192) 

 
 

 Essa análise reforça a tese de que, no Museu Nacional, a Coleção Regional 

incorpora a dimensão política assumida pelo Estado Novo, sendo expressão material das 

questões nacionais da época. A exposição foi utilizada pelo Estado como recurso 

pedagógico, “encenando algumas representações da nacionalidade: a ciência da natureza 

e dos homens, os aspectos e os tipos.” (Dias, 2005, p. 188) 

  

2.5  As ciências sociais e o uso da imagem como método de observação 

  

 A fotografia, a formação de coleções fotográficas, sua utilização como registro 

descritivo, campo disciplinar e método de observação caminha ao lado do surgimento 

das Ciências Sociais. Podemos considerá-la como análise sob óticas diversas de 

argumentação que, no debate contemporâneo, apresenta-se em processos particulares de 

circulação e apropriação. Nas palavras de Segala (2005, p.74) 

 
 

Nos debates contemporâneos da antropologia, a fotografia aparece 
como uma categoria particular de imagem ou como objeto visual com 
valor de uso ou de troca em diferentes grupos sociais. Define-se mais 
largamente no trabalho de campo como modo de observação, registro 
descritivo ou de autentificação, instrumento para coleta de dados. 
Desdobra-se, nas sínteses de gabinete, como ilustração etnográfica 
contraponto do argumento textual ou do exercício interpretativo 
preocupado com a “focalização do detalhe particular”. 

 
 

Nesse sentido, para entender a fotografia como metodologia descritiva baseado 

na observação, construtora “objetiva” da realidade brasileira, como contraponto à série 

de tipos já indicada, escolhi o trabalho documentário do fotógrafo francês Marcel 
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Gautherot (1910-1996).39 Sua coleção,40 considerada uma das mais importantes do País,  

retrata o Brasil da segunda metade do século XX. Entre os anos de 1940-1960, 

Gautherot registra em sua objetiva o patrimônio cultural material e imaterial do Brasil. 

Utilizou a técnica fotográfica enquanto meio de registro. Interessa-se pela vida retratada 

na sua espontaneidade, sem poses. Definia sua função como “fotojornalismo 

científico”.41

 

 A fotografia surge do seu desejo de mobilidade, a busca pela 

“autenticidade” brasileira, suas singularidades e permanências. 

 
Com formação em arquitetura, o fotógrafo busca nas paisagens, nas 
comemorações e na vida cotidiana, na história vivida das ruas, o 
equilíbrio minucioso das formas, o jogo com a profundidade de campo 
e o movimento, o registro calculado das luzes. Previsualiza o 
momento particular em que as disposições do quadro sintetizam como 
trama gráfica e representação o acontecimento. (SEGALA, 2005, 
p.74) 

 
 

 Calçando-me na trajetória de Gautherot cabe, nesse momento, fazer algumas 

observações sobre o cenário cultural, no seu contexto internacional, no qual 

movimentos e instituições surgem e sugerem debates em prol da identidade nacional. 

Baseiam-se nos aspectos das paisagens, territórios, no local e regional. Como exemplo, 

em 1937, acontece em Paris a Exposição Internacional de Artes e Técnicas marcada 

pelo regionalismo, privilegiando as imagens de uma sociedade rural, que se desdobra no 

primeiro Congresso Internacional do Folclore.  

A tendência pelo regionalismo, a relevância dos estudos de folclore no registro 

da nação, através de imagens como método científico de “resgate” da tradição para a 

constituição de uma unidade nacional, não foi um movimento isolado na Europa. Outras 

nações do mundo vivenciaram cada uma em seu tempo, ações em prol da identificação 

de uma identidade coletiva. Há, portanto um intercâmbio de conhecimentos, de 

métodos, de lógicas classificatórias. 

                                                           
39 Sobre a contextualização de sua trajetória e suas experiências na década de 1930, na Europa, sabe-se 
que Goutherot estave ligado em 1937, como arquiteto-decorador de exposições etnográficas e fotógrafo, 
ao Musée del’Homme na França. 
40 São 25 mil fotogramas, adquiridos em 1999 pelo Instituto Moreira Salles e guardados em sua reserva 
técnica no Rio de Janeiro, abertos para consulta pública. 
41 Termo retirado do artigo de Segala, reproduzido de A Folha, Belém, 21/6/1939.  
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 Gautherot em cada estado define séries temáticas, sobre cultura popular em seus 

diversos aspectos. Afirma em seu trabalho o senso documentário, desconstruindo as 

formas de representação cristalizadas. 

 
 

As viagens de exploração, os lugares revisitados definem uma 
cartografia que privilegia o Norte e, sobretudo o Nordeste do Brasil, 
também anunciado nas disputas da literatura regionalista e moderna 
como o locus de “maior autenticidade” na definição emblemática da 
nação. Do Sul do país com expressivos contingentes de imigrantes 
europeus, principalmente italianos e alemães, guardam-se registros 
esparsos. (SEGALA, 2005, 110) 
 
 

 Os brasileiros fotografados por Gautherot são quase sempre negros ou mestiços. 

É importante relembrar que as séries por ele fotografadas, como outras feitas por outros 

fotógrafos dos anos 1930-1940, interessados em enquadrar o Brasil, com o apoio de 

instituições públicas, reconstroem e consolidam representações que vinham sendo 

escolhidas e convencionalizadas nas descrições textuais e iconográficas desde o século 

XIX, apresentados em álbuns litográficos e fotográficos oitocentistas. São referência 

também, os tipos regionais, as artes e festas populares, as penetrações do tipo humano 

nas paisagens. 
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Capítulo 3 

As “fichas de cultura” do Sistema de Alfabetização Paulo Freire: um 
estudo de caso 
  
 
 Dando continuidade ao exposto, passo neste capítulo a responder algumas 

questões pontuais: sob que lógicas de apropriação simbólicas foram produzidas as 

fichas de cultura para o Sistema de Alfabetização Paulo Freire? Como cultura, cultura 

popular e identidade nacional estão inseridos no debate dos movimentos de cultura 

popular e educação popular na década de 1960? O que seria exatamente o Sistema Paulo 

Freire? Como se deu a utilização pedagógica dos diapositivos apresentando as fichas de 

cultura? Quais os antecedentes da pedagogia conscientizadora elaborada por Freire e 

seus seguidores? Especificamente, interessa-me analisar, nos diapositivos do Programa 

Nacional de Alfabetização, os aspectos representados nos desenhos de Brennand para as 

citadas fichas de cultura, no que se refere à cultura, cultura popular, estética popular, 

tipos regionais, paisagem. 

 

3.1  Movimentos de cultura popular e educação popular no início da década de 

1960: nacionalismo, identidade nacional e cultura 

  

 Para compreender o contexto histórico da educação popular no Brasil deter-me-

ei na contextualização, mesmo que superficial, do período que vai aproximadamente de 

1958 a 1964. O importante a destacar neste período é o fato que o desenvolvimentismo, 

acreditando no processo de industrialização (iniciado na década de 1930) se prolonga e 

ganha forças no governo de Juscelino Kubitscheck, o que permitiu a emergência, como 

acentua Bezerra (1984, p. 17), “quase acelerada, de um movimento de expressão 

popular em cujo interior se inscreveram as mais diversas iniciativas de cunho 

educativo”. 

 Há uma diferença importante entre o processo de desenvolvimento econômico, 

uma das características do nacionalismo de Vargas, e a fase “desenvolvimentista” de 

Kubitscheck. No primeiro a ênfase do processo se localizava no fortalecimento do 

empresariado nacional, apesar de não ser contra a entrada de capital estrangeiro. No 

segundo a prioridade era acelerar a ocupação do espaço produtivo nacional pelo recurso 
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ao capital estrangeiro, sem a preocupação com o fortalecimento do empresariado 

nacional. 

 A proposta de rápida industrialização do País feita pelo governo de JK 

“cinquenta anos em cinco” (com o reforço da entrada de capitais estrangeiros) e o 

“Plano de Metas” (previa basicamente geração de riquezas, melhorias na infra-estrutura 

e abundância de oportunidades) era visto como possibilidade para alcançar o 

desenvolvimento e retirar a nação do estágio de subdesenvolvimento. Com esta 

bandeira, o nacional-desenvolvimentismo42

 Foram anos de grandes crises e conflitos marcados por problemas cruciais, 

gerados pelo modelo de desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil. A evolução 

dessa crise determinou a transferência das tensões para o plano político. No período de 

1961 a 1964 durante os governos de Jânio Quadros e João Goulart, a crise tornou-se 

bastante grave, tanto econômica quanto politicamente. É importante ressaltar que esses 

dois níveis influenciam-se reciprocamente, porém cada um adquiria significação 

especial conforme o contexto em que ocorria. 

 de JK prometia um futuro melhor. O 

progresso da nação reforçava, ainda, os aspectos de liberdade e representatividade da 

democracia liberal.  

 Foi o clima de liberdade democrática desde meados dos anos 1950 que permitiu 

a emergência de um movimento popular no início dos anos de 1960, dando vazão aos 

descontentamentos do povo que começa a se organizar para reivindicar seus direitos. 

Como consequência, houve ardorosas discussões e muitas publicações sobre 

consciência nacional, cultura e ideologia. Uma geração43

 Estava presente neste projeto uma postura nacionalista que previa a valorização 

do movimento operário/camponês/estudantil como agentes de uma política de contra-

cultura, que se opunha ao capitalismo, à entrada das multinacionais no cenário 

econômico brasileiro. Para este projeto ter sucesso, era preciso que se criasse uma 

 de intelectuais e estudantes 

passou a estudar essas temáticas, a fim de propor um projeto que adotasse uma posição 

independente para o desenvolvimento nacional. 

                                                           
42 Destacam-se as publicações do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), órgão vinculado ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), em especial de Álvaro Vieira Pinto e Roland Corbisier. 
43 Estudantes católicos provindos da Juventude Universitária Católica (JUC) e da Juventude Estadual 
Católica (JEC) reunidos, a partir de 1962, em torno da Ação Popular. Outra parcela menor filiava-se ao 
marxismo e atuava sob coordenação ou influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). As duas 
parcelas reuniam-se na União Nacional dos Estudantes (UNE), nos sindicatos urbanos dos grandes 
centros, nos sindicatos rurais e nas ligas camponesas, sobretudo no Nordeste. 



58 

 

identidade nacional de “luta”, “resistente”, “mobilizada”, de caráter opositor ao tipo de 

transformação que se anunciava como perda maior da autonomia econômica do País, 

onde o acordo de classes que mantinha o poder já não serviria como base do contrato 

social. 

 Foi durante esse período que floresceram no Brasil diversos movimentos de  

cultura popular e educação popular,  grupos de ação pedagógica que desenvolveram 

experiências mais ou menos comuns e, com diferenças às vezes explícitas entre um e 

outro. 
 
 
No pequeno domínio de teorias e trabalhos que pensamos haver 
inventado entre 1960 e 1964 e a que anos mais tarde demos o nome de 
educação popular, surgiu e por algum tempo floresceu um tipo 
relativamente inovador de prática pedagógica. Ela recriou para sua 
identidade e uso um sentido novo para um nome antigo: cultura 
popular. Envolveu pessoas como Paulo Freire e seus primeiros 
companheiros nordestinos de trabalho e difundiu-se entre diferentes 
categorias de sujeitos sociais: o estudantado secundarista e 
universitário, intelectuais militantes cristãos, artistas eruditos e 
populares, dirigentes de agremiações e de partidos políticos. Criou e 
multiplicou grupos, movimentos e outras agências. (BRANDÃO, 
2002, p.31) 

 
 
 
Neste sentido, cabe apresentar, de forma sucinta, como os principais 

movimentos de educação popular desse período conceituavam cultura e cultura popular 

e como definiram os princípios que nortearam o trabalho “com o povo” e “para o povo”. 

Estes movimentos pensaram criar experiências políticas de expressão cultural “com o 

propósito de obter transformações sociais e simbólicas que gerassem reorganização e 

mobilização de grupos populares e o fortalecimento de seu poder de classe.” 

(BRANDÃO, 2002, p. 33)  

 É nesse bojo de disputa pela hegemonia política e de aceleração do crescimento 

econômico que surgiram os movimentos mais expressivos de cultura popular e 

educação popular no Brasil. A cronologia dos movimentos já foi sistematizada por 

Fávero (2000, p. 159-160):  
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Maio 1960 MCP - Movimento de Cultura Popular, criado inicialmente 
no Recife, depois estendido a várias outras cidades do interior 
de Pernambuco, quando Miguel Arraes era respectivamente 
prefeito da Capital depois governador do Estado.  

Fev. 1961 Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, criada 
em Natal, na gestão de Djalma Maranhão na Prefeitura 
Municipal e Moacyr de Góes na Secretaria de Educação.  

Mar. 1961 MEB - Movimento de Educação de Base, criado pela 
CNBB - Conferência Nacional de Bispos do Brasil, com apoio 
da Presidência da República.  

Mar. 1961 CPC - Centro Popular de Cultura, criado por Carlos 
Estevam Martins, Oduvaldo Viana Filho e Leon Hirzman, na 
UNE - União Nacional dos Estudantes e difundido por todo o 
Brasil pela UNE-Volante, em 1962 e 1963.  

Jan. 1962 Primeira experiência de alfabetização e conscientização de 
adultos, feita por Paulo Freire no MPC (Centro Dona 
Olegarinha); logo depois, no início de sua sistematização no 
Serviço de Extensão Cultural da então Universidade do Recife.  

Jan. 1962 CEPLAR - Campanha de Educação Popular da Paraíba, 
criada por profissionais recém-formados, oriundos da JUC - 
Juventude Universitária Católica, e por estudantes 
universitários.  

Set. 1962 Campanha de Alfabetização da UNE, a partir de experiência 
iniciada no então Estado da Guanabara, em out. 1961; depois do 
Movimento Popular de alfabetização.  

Jan. 1963 Experiência de Alfabetização de Adultos pelo Sistema 
Paulo Freire, em Angicos, no Rio Grande do Norte.  

Jul. 1963 Experiência de Brasília, ponto de partida para a adoção do 
Sistema Paulo Freire em vários Estados, no bojo das ações de 
Alfabetização e Cultura Popular patrocinada pelo Ministério de 
Educação e Cultura.  

Jan. 1964 Criação do Plano Nacional de Alfabetização, com 
implantação iniciada na Baixada Fluminense, pertencente ao 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
    

 Sabe-se que todos estes movimentos e estas campanhas tiveram financiamento 

de órgãos administrativos do poder público, especialmente do MEC, para a realização 

do trabalho de alfabetização e educação de adultos. O contexto populista revela um 

indício que não pode deixar de ser mencionado: esses governos viram na iniciativa dos 

movimentos uma forma de ampliar seu eleitorado a partir da alfabetização, já que uma 

pessoa alfabetizada significava um possível eleitor. As instâncias públicas 

administrativas, ao aceitarem a proposta dos movimentos, deixaram clara a real intenção 
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de expandir o eleitorado para fortalecer o novo governo e restringir o poder político das 

oligarquias rurais, característica do populismo brasileiro.  

 Os movimentos de cultura popular e educação popular encontraram na política 

populista uma forma de por em ação uma pedagogia transformadora a partir da 

conscientização voltada para a população analfabeta urbana e rural. Fundamentava-se 

na consciência histórica: a consciência do homem transcende o mundo e define-o como 

objeto que abrange a compreensão da realidade e, por conseguinte, motiva a ação. 

 A consciência histórica é, pois, simultaneamente, reflexão das necessidades num 

determinado tempo/ espaço e ações que permitam transformar a realidade, atendendo às 

exigências do julgamento daquilo que existe efetivamente. Nesta perspectiva, 

compreender o mundo é um ato que deve sempre partir da comunicação, do diálogo, das 

relações entre os seres humanos e de suas consciências. Este princípio, de educar e 

conscientizar, foi norteador de todos os movimentos destacados na cronologia citada. O 

que significa dizer que nesta concepção política da educação popular, baseada pela 

disputa da hegemonia política no Brasil, além do interesse em ampliar o público eleitor 

alfabetizado, havia uma diferença significativa: para os movimentos, mais 

explicitamente o voto era um meio de conquista, um instrumento de luta na organização 

das classes populares.  

 A cultura popular estava inserida nesse bojo, em que cultura vai ser repensada na 

passagem de uma categoria criada pela ciência, sobretudo pela antropologia, para uma 

categoria a ser recriada pela prática política radical dos movimentos de cultura popular e 

educação popular. No Estado Novo a noção de popular referia-se a uma totalidade – 

nação, povo; na década de 1960, designava sobretudo as classes subalternizadas. 

 Aparecem no Brasil ao mesmo tempo, a crescente inserção de agências de 

mediação do tipo “governo e povo” e outros tipos de programas de ação direta junto às 

camadas populares, que segundo Brandão (2002, p. 36): 

 
 
Pouco a pouco eles denunciam a intenção de controle político 
dominante que se oculta sob as vestes das propostas “oficiais” de 
trabalho social com o povo e anunciam uma alternativa popular de 
trabalho político através da ação social. Subordinam a ideia de 
“desenvolvimento” à de “história” e pensam a história como o lugar 
cujo horizonte é a libertação. Substituem “comunidade” por “classe”, 
“organização” por “mobilização”, “participação” subalterna no 
“desenvolvimento” por “direção popular” do “processo da história”, 
“mudanças de atitudes” por “conscientização”, “educação 
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fundamental” por “educação libertadora”, “desenvolvimento de 
comunidade” por “educação popular”. Alteram a semântica da prática. 

 
 
 Em todos os movimentos de cultura popular, sem exceção, a cultura segundo os 

documentos da década de 1960, era compreendida como um conceito antropológico.44

 

 

De fato, a cultura não estava separada do caráter sociológico determinante que 

pretendia servir de base a um projeto revolucionário de cultura popular. Ainda nas 

palavras de Brandão (2002, p. 39): 

 
Contra teorias funcionalistas que com boa fé ou má consciência 
separam a cultura do processo da história ou então estabelecem entre 
as duas uma relação linear, os documentos dos anos 60 querem 
descobrir a raiz do óbvio: a cultura é histórica, no sentido de que a 
atividade humana que cria a história é aquele que faz cultura. Assim, a 
própria história humana não é outra coisa senão a trajetória do 
processo por meio do qual o trabalho social do homem opera a 
dialética da transformação da natureza em cultura. Opera a passagem 
de um mundo dado ao homem para um mundo construído pelo 
homem. Portanto, a oposição do homem no mundo não é de imersão, 
mas de oposição criadora. 

 
 
Em outras palavras, cultura, como sublinha Shalins (1997), organiza a 

experiência e a ação humanas por meios simbólicos. Neste sentido, para os movimentos 

de cultura popular e educação popular, a prática educativa devia promover, a partir da 

alfabetização, a integração social do homem na cultura letrada (educação) e a 

compreensão da realidade (conscientização). Educar e conscientizar eram partes 

integrantes da ação pedagógica, ou seja, consciência é uma força permanente de 

reflexão sobre a realidade que se apresenta pelo saber que foi conquistado e que está 

constantemente sendo adquirido e educação será, nesse contexto, necessariamente 

diálogo. A organização didática de uma ação educativa deve então conscientizar, 

motivar atitudes e proporcionar meios de ação. 

Estes são os princípios que identificam os elementos teóricos e metodológicos da 

pedagogia do Sistema de Alfabetização Paulo Freire. 

 

 

                                                           
44 Adiante farei uma abordagem crítica à apropriação do conceito feita pelo Sistema Paulo Freire. 
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3.2  Sistematização e metodologia do Sistema de Alfabetização Paulo Freire 

 

De início, é bom que seja esclarecido o termo utilizado. Por que sistema ao invés 

de método? É fato que as experiências educacionais de Paulo Freire, nos anos 1960, 

culminaram na criação de um método de alfabetização rápida. No entanto, para além do 

método, há uma concepção de conhecimento que tinha como objetivo principal 

possibilitar aos educandos a compreensão de seu papel no mundo e de sua inserção na 

história. Sistema pertence, portanto, ao fenômeno alfabetizador, relativo a um conjunto 

de reflexões que convergiam para uma concepção de educação. 

 As experiências-piloto do sistema de alfabetização e conscientização de Paulo 

Freire, usando recursos audiovisuais, aconteceram no Movimento de Cultura Popular 

(MCP), em 1962. Primeiramente no Centro de Cultura Dona Olegarinha, depois com 

um grupo de operários da Prefeitura. Ainda em 1962, ocorreu sua sistematização, no 

Serviço de Extensão Cultural (SEC), da então Universidade do Recife. Paulo Freire e 

sua equipe do SEC assessoraram a implantação de outros movimentos de educação 

popular. Mas o que projetou o sistema foi a experiência de Angicos, Rio Grande do 

Norte, no início de 1963, representando um salto qualitativo em relação ao material 

utilizado na alfabetização de adultos até o final dos anos de 1950. 

 A experiência de Angicos teve enorme repercussão, sobretudo pelo caráter 

inovador do “método”, com forte conteúdo político-ideológico, e pela relativa rapidez 

com que conseguia alfabetizar. Os relatórios da época contabilizam 300 pessoas 

alfabetizadas em 48 horas.  

 Ao final de 1963, as experiências acompanhadas diretamente por Paulo Freire e 

sua equipe e o amplo conjunto das outras iniciativas animadas pelos mesmos, em 

conjugação com o decidido apoio dos ministros da educação da época (Paulo de Tarso e 

Júlio Sambaqui) viabilizaram a elaboração do Programa Nacional de Alfabetização 

(PNA), sob coordenação de Paulo Freire. Aplicando seu “método”, deveriam ser 

alfabetizados cinco milhões de jovens e adultos, em dois anos. 

 O PNA teve início na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. A 

montagem da equipe coordenadora, a seleção, o treinamento e a contratação dos 

animadores, assim como a pesquisa do universo vocabular, a escolha das palavras 

geradoras, a preparação do material didático (elaboração do “filminho”, aquisição dos 
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projetores poloneses etc.) e a redação de instruções ocorreram no final de 1963 e início 

de 1964. Mas os círculos sequer chegaram a ser organizados, pois tudo foi 

violentamente interrompido no início de abril de 1964, com o golpe de estado. 

O primeiro passo do sistema era o levantamento do universo vocabular. Uma vez 

definida a localidade onde se desenvolveria a alfabetização, iniciava-se um estudo 

sócio-econômico da comunidade45

A partir desses diálogos, obtinha-se o registro das expressões e das palavras 

utilizadas pela comunidade, além dos temas considerados mais significativos, pela 

recorrência que surgiam nas falas do grupo investigado. São as palavras geradoras e 

temas geradores, respectivamente.  

 e a identificação das pessoas, o que pensavam, quais 

eram suas expectativas, o que desejavam. Através de uma conversa informal, o grupo 

expressava o seu pensamento sobre a realidade imediata, por meio da linguagem oral. 

Somente após a coleta e análise de todo o esse material, era construída a 

proposta metodológica da alfabetização, especialmente no que se refere à seleção das 

palavras geradoras e ao próprio conteúdo programático. 

As palavras seguiam critérios de escolha: a riqueza fonêmica, as dificuldades 

fonéticas da língua e a densidade pragmática do sentido. Elas deveriam servir como 

instrumento para a leitura da língua e como instrumento de releitura coletiva da 

realidade social onde a língua existe, e existem os homens que a falam e as relações 

entre os homens. 

A partir das palavras geradoras (codificada em fotografia ou desenho), eram 

introduzidas as famílias silábicas – ficha da descoberta, onde os alfabetizandos 

iniciavam a construção de outras palavras e pequenas frases. A decodificação desse 

vocabulário se dá no diálogo provocado por perguntas elaboradas pelo monitor do 

círculo de cultura, como eram chamados os locais em que ensino ocorria, ao invés de 

sala de aula.  

A aplicação prática do sistema tinha início com a discussão, pelo grupo de 

alfabetizandos, do conceito antropológico de cultura, introduzido pelas fichas de 

cultura, com vistas não só a motivar para o processo de alfabetização, mas sobretudo  a 

criar uma atitude positiva nesse processo, para a compreensão crítica da realidade vivida  

e sua necessária transformação. 

                                                           
45 O sentido de comunidade, no caso, liga-se ao de localidade, entendido sobretudo pela contiguidade 
geográfica. 
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3.2.1  Homem, natureza e cultura: temas para produção das fichas de cultura 

  

 As fichas de cultura do Sistema de Alfabetização Paulo Freire introduzem o 

conceito antropológico de cultura, fazendo distinção entre dois mundos: o da natureza e 

o da cultura. Natureza como tudo aquilo que existe no mundo independente do trabalho 

do homem. Cultura como a marca que o homem deixa no mundo, por seu trabalho. 

 O conjunto completo do material elaborado para o PNA, composto de 128 

slides, compreendendo as dez fichas de cultura, as situações de aprendizagem (em 

fotos), que introduzem as palavras geradoras e o desdobramento delas foram 

encontrados após ficarem trinta anos guardados em uma geladeira, em Natal. Apesar de 

todo esforço de recuperação, parte do material encontra-se desgastada pelo tempo e 

pelas más condições de conservação. 

 Os desenhos das fichas de cultura foram feitos por Francisco Brennand, a partir 

dos desenhos utilizados na experiência de Angicos. Francisco Brennand (1927) nasceu 

no Recife, em uma família tradicional que, por três gerações, administra uma olaria e 

fábrica de azulejos. Em 1939, e após concluir o curso ginasial foi trabalhar na olaria da 

família; Abelardo da Hora,46

 Ainda que a noção de cultura apresentada nos diapositivos seja limitada por uma 

visão antropocêntrica, demonstradas pelas ideias do domínio do homem sobre a 

natureza e por questões que remetem a preconceitos em relação a aspectos culturais, o 

que chama a atenção é a intencionalidade estética de Freire. Desenvolvendo um trabalho 

básico de alfabetização, recorre ao que havia de mais expressivo em termos de 

expressão plástica no Recife e no Nordeste. 

 naquela época operário da fábrica, lhe ensinou os 

primeiros moldes com o barro. A produção de Brennand é vasta. Trabalha como pintor, 

escultor, gravador, ilustrador, mas é como ceramista que obteve sucesso e 

reconhecimento no cenário das artes plásticas. 

 Os movimentos de cultura popular e educação popular assumiram o conceito de 

cultura em seu sentido  antropológico. No entanto, nos textos dos movimentos e sobre 

os movimentos, não há qualquer referência bibliográfica em torno do conceito, 

situando-o nos paradigmas da disciplina. A Antropologia, entendida no seu sentido mais 

literal, é vista pelo viés da Filosofia e da Sociologia da Educação.  Diante disso, torna-se 

                                                           
46 Formou gerações de artistas. Participou do Movimento de Cultura Popular de Recife; de sua atuação no 
MCP destaca-se a série Os meninos do Recife (1962), desenhada com nanquim. 
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possível dizer, que o conceito antropológico de cultura, inserido num processo 

pedagógico, elaborado no início dos anos de 1960 por Padre Henrique de Lima Vaz, 

S.J., tenha sido incorporado no Sistema de Alfabetização de Freire: 

 
 
É a partir da vida humana que se torna possível a compreensão da 
história do povo, da história da humanidade, da própria história como 
um processo uno, como movimento orientado. [...] Uma antropologia, 
por outro lado, em que a transcendência ativa do homem sobre o 
mundo formula-se em termos de uma dialética histórica de 
transformação e não uma dialética intemporal de contemplação. 
(VAZ, 1963, p.36-37) 
 
 

É a partir dessa formulação conceitual que as fichas de cultura foram elaboradas. 

A “consciência histórica” está situada no plano antropológico-cultural. Entender que 

homem está no mundo e com o mundo permite que, nessa relação, ele assuma a sua 

condição de sujeito e não de objeto. A possibilidade de refletir sobre seu mundo e de 

verbalizar esse pensamento, faz o homem tomar consciência de sua existência e de sua 

problemática diante do mundo. 

Os animadores dos círculos de cultura tinham a sua disposição um Manual do 

Monitor, elaborado pelo Serviço de Extensão Cultura, em 1962-1963, contendo os 

temas a serem debatidos e o roteiro de cada etapa da alfabetização/politização. Para este 

estudo de caso, utilizo a iconografia de Brennand para o PNA47

Como primeira observação sobre os desenhos de Brennand, percebo nas imagens 

características estéticas que remetem à arte popular. A simplicidade nos traços, a 

frontalidade, a escolha de motivos recorrentes na produção artística do povo: flores, 

frutas, rendas. Nenhum trabalho de alfabetização conhecido anteriormente teve tal 

preocupação estética. As imagens remetem à coloração do barro, apesar de, 

infelizmente, não se perceber, nos diapositivos, qual seja a cor original dos desenhos.

 e este Manual do 

Monitor. 

48

                                                           
47 Ministério da Educação e Cultura. Programa Nacional de Alfabetização: diapositivos. In: Educação 
Popular (1947-1966)/ Conteúdo/ Sistema Paulo Freire/ Didáticos. DVD produzido pelo Núcleo de 
Estudos e Documentação de Educação de Jovens e Adultos. Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal Fluminense. Coordenação do projeto: Osmar Fávero. 2008. p. 3-12. 

 

São desenhos simples, com contornos bem marcados. Não há noção de profundidade 

nas imagens. 

48 Há na Academia do Brennand em Recife protótipos desenhados em aquarela. 
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 Nas imagens 1 e 2, o homem e a mulher estão com os pés descalços, 

representando a identidade rural, que valoriza a relação com a natureza e, sobretudo, 

com a terra. Na primeira situação, o homem está no centro com uma enxada na mão e 

um livro na outra. É um homem do povo que lê, que cria cultura por meio do trabalho, 

para suprir suas necessidades. Na segunda, persiste a visão antropocêntrica: o homem 

domina a natureza, domestica animais, sendo apresentado como elo de comunicação 

entre o mundo da cultura e o mundo da natureza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositivo 1: o homem diante da natureza e com a realidade 
- o homem é um ser de relações 
- as coisas que o homem faz e as coisas que não faz 
- entes de cultura e entes de natureza49

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife.  Manual do Monitor, p. 3. In: Educação 
Popular (1947-1966)/ Conteúdo/ Sistema Paulo Freire/ Didáticos. DVD produzido pelo Núcleo de 
Estudos e Documentação de Educação de Jovens e Adultos. Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal Fluminense. Coordenação do projeto: Osmar Fávero.  2008.  
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Diapositivo 2: a natureza – mediadora da comunicação entre o homem e o 
mundo da cultura 
- o homem diante de outros homens 
- o diálogo – intercomunicação 
- a árvore que o homem segura com a mão é um misto de natureza e cultura 
- um ente de natureza transforma-se num ente de cultura pela mão do homem 
- a mão do homem simboliza o trabalho50

 
 

 
Ao apresentar, nas fichas 3, 4 e 5, a diferença ontológica entre os homens (índio 

e caçador) e o gato, que não realiza cultura ao caçar o rato, introduzindo a noção de 

cultura como produto de relações sociais, o texto insiste em uma idéia evolucionista de 

estágios já bastante criticada na época pela produção antropológica. Afirma que o 

caçador está no “estágio de civilização”, comparado-o com o índio. Estabelece, dessa 

forma, uma classificação hierárquica das diferenças, marcada pelo etnocentrismo. 

 
 
O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é 
um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações 
que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse 
patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do 
esforço de toda uma comunidade. (LARAIA, 2009, p.45) 

 
 

                                                           
50 Idem,  p. 4. 
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Diante desse fragmento, é possível identificar a ingenuidade, na melhor hipótese, 

com que foram formulados os tópicos do Manual do Monitor, que contribuem para a 

criação de uma hierarquia entre culturas. 

Paulo Freire (2006), no apêndice do livro Educação como prática da liberdade, 

elaborado após as experiências da década de 1960, não nega a existência de cultura e de 

educação nas sociedades indígenas. Diz que o caçador e o índio estão em “fases 

histórico-culturais” distintas, ou seja, o homem iletrado vive oprimido, com a 

alfabetização, o homem passa a pertencer a uma cultura letrada e poderá deixar de ser 

oprimido, tornando-se sujeito de sua história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositivo 3: caçador iletrado 
- o homem cria muitas coisas para dominar a natureza 
- o homem é criador por que tem inteligência51

                                                           
51 Idem, p. 5. 
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Diapositivo 4: o caçador civilizado 
- o nosso próprio estágio de civilização (que é também o dos analfabetos) 
- o trabalho do homem organiza-se numa tecnologia avança (a espingarda 
representa a idade do fogo, do aço) 
- este estágio é letrado 
- a educação se faz primeiramente através da leitura e escrita52

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diapositivo 5: o gato caçador 
- estágio de existência anterior ao do próprio índio 
- a irracionalidade dos animais inferiores 
- o instinto 
- a diferença entre o “trabalho” do gato e do índio, do homem civilizado, 
etc.53

                                                           
52 Idem, p. 6. 
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Nos diapositivos 6, 7 e 8, a criação popular, representada primeiro por dois 

homens em uma olaria, fabricando  utensílios de barro, e depois por uma  poesia de 

cordel e um arranjo de flores, a cultura é  apresentada por meio de produtos culturais 

considerados belos, porém mal acabados, conforme afirmado no Manual do Monitor. 

Criam-se valores e estágios de produção estética a partir de idéias e julgamentos 

preconceituosos, pautados nos saberes autorizados pela classe dominante. A cultura 

concebida como se ela fosse controlada por um único grupo de condições, afasta-nos da 

possibilidade de compreender as especificidades de cada cultura.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diapositivo 6: o homem trabalhando o barro 
- o trabalho: sua dignidade, sua função na sociedade, utilidade, etc. 
- o que pode surgir como produto do trabalho 
- as profissões (simbolizada pelo oleiro)54

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
53 Idem, p. 7. 
54 Idem, p. 8. 
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Diapositivo 7: o jarro de barro 
- valor útil de um ente de cultura 
- valor estético (belo) de um ente de cultura 
- a arte manifestação viva da cultura do povo 
- o homem, mesmo antes de aprender a ler e a escrever, faz arte (os homens 
das cavernas, há 40.000 anos, já faziam arte) 
- o homem faz cultura transformando a natureza; o homem faz arte 
transfigurando a natureza 
- por isso, o belo, o bonito artístico, não tem que ser bem feito, a pintura, a 
escultura, a arte popular brasileira, de um modo geral, não é necessariamente 
“bem feita”, mas é bela 
- se o belo tivesse de ser obrigatoriamente o bem feito, então a pintura teria 
de ser substituída pela fotografia55

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Idem, p. 9. 
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Diapositivo 8: o livro e a poesia 
- a poesia popular: literatura de cordel 
- o cancioneiro popular nordestino 
- isso é tanto cultura quanto o jarro anterior; é apenas uma dimensão diferente 
desde que o homem, ao escrever a poesia, criou com a palavra (em vez de 
cerâmica e pintura, fez literatura) 
- o livro é um dos mais importantes canais de comunicação, fundamental para 
a educação56

 
 

 
  O debate sobre cultura já seguia um rumo diferente no Brasil e no exterior. 

Durante a década de 1930, Ruth Benedict, definia a cultura como sendo um 

comportamento aprendido, “a história de vida individualmente de cada pessoa é acima 

de tudo uma acomodação aos padrões de forma e medidas tradicionalmente transmitidos 

de geração para geração”. 

 
 
A antropologia ocupa-se dos seres humanos como produtos da vida 
em sociedade; de todos os fatores e características que distinguem 
uma comunidade de todas as outras que pertencem a uma tradição 
diferente. Variedades de costumes existentes em culturas diferentes. O 
modo como essas culturas se transformam e se diferenciam, as formas 
diferentes por que se exprimem, e a maneira como os costumes 
funcionam nas vidas dos indivíduos que as compõem. (BENEDICT, 
[19--], p. 13) 
 
 
 

                                                           
56 Idem, p. 10. 
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 O gaúcho e o vaqueiro da imagem 9, que me interessam especialmente, são 

apresentados como produtos de manifestações culturais distintas, definidas por padrões 

de comportamento, também diferentes, que não se prestam a generalizações. Um modo 

funcional de abordar o fenômeno social, na medida em que pretende descobrir as 

atitudes funcionais, mais do que as relações fundamentais de cada aspecto cultural 

particular, no entanto a análise dessa situação nos círculos de cultura sempre foi muito 

rica, surgiram discussões baseadas nos aspectos da caracterização dos padrões de 

comportamento como manifestação cultural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Diapositivo 9: o gaúcho e o vaqueiro 
- padrões de comportamento e padrões de cultura 
- os costumes, os hábitos, a moda 
- “cada terra com seu uso, cada roda com seu fuso” 
- a necessidade, em certas épocas históricas, de certas mudanças de padrões 
de comportamento e de cultura (exemplo: a abolição da escravatura, a 
reforma agrária, etc.57

 
 

 

 

                                                           
57 Idem, p. 11. 
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 Suas representações remetem as descrições literárias de José de Alencar e 

Euclides da Cunha, reforçando os tipos humanos criados a partir da relação com os 

aspectos, cenário da paisagem cultural, solenizadas na iconografia de Percy Lau e nos 

objetos colecionados do Museu Nacional. O gaúcho e o vaqueiro, segundo as fontes 

literárias e iconográficas, já citadas, diferenciam-se pela combinação étnica, pelo caráter 

e, principalmente pelas habilidades e técnicas utilizadas face ao imperativo do meio 

físico. Essas diferenciações são também apresentadas no diapositivo 9, tornando 

possível estabelecer relações de convergência de representações, suas similaridades e 

detectar matrizes ou imagens paradigmáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Diapositivo 10: o círculo de cultura 
- uma nova dimensão da cultura: a aquisição sistemática da experiência e 
conhecimento através principalmente da escrita, da leitura, do livro 
- a democratização da cultura no Brasil 
- democratizar a cultura é, antes de tudo, difundir o livro, a escrita e a leitura 
entre o povo, para que ele tenha acesso a todos os outros canais de 
comunicação e garanta, assim, a sua participação direta e esclarecida na vida 
da nação.58

 
 

 

 

                                                           
58 Idem, p. 12. 



75 

 

 Na última situação, está presente a valorização da cultura letrada para a 

emancipação do povo, que através da comunicação, baseada no diálogo, educada e é 

educado. A identidade nacional, portanto, segue o pensamento otimista da educação. A 

democratização da cultura é um instrumento que permitirá a todos compreender o 

contexto histórico em que estão inseridos.  Essa visão era recorrente durante a década 

de 1960, marcado por uma efervescência política, social e cultural. É um momento onde 

foi questionado o modo de ser brasileiro, de viver e participar na história política e 

cultural do país. O objetivo principal era transformar a cultura brasileira e, através dela, 

pelas mãos do povo, transformar a ordem das relações de poder e a própria vida do país. 

Projeto que foi interrompido bruscamente com o golpe militar de abril de 1964. 

 As representações sociais do Brasil, em particular, as imagens e descrições do 

gaúcho e do vaqueiro, marcam pontos estratégicos do País – os interiores do Nordeste e 

do Sul – territórios consagrados da tradição na redescoberta oitocentista do Brasil. 

Evocam a capacidade do homem que trabalha de domar a natureza: o sertão e a 

fronteira. 
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Considerações finais 
 
 
 Foi visto que o processo de criação da identidade nacional segue um modelo 

transnacional de construção das identidades. Possui, em sua conformação, dois 

aspectos: um de domínio político e outro cultural. Não se trata, porém, de um processo 

único nem eterno, mas estabelecido ao longo da história das nações. É evidente que os 

aspectos relacionam entre si. Considerar a identidade nacional exclusivamente em seu 

aspecto político seria a meu ver uma abordagem estreita. Desconsiderar o aspecto 

cultural é negar as particularidades existentes na produção material e simbólica das 

nações. 

 No caso brasileiro, a construção da identidade nacional no que se refere à criação 

das representações marcantes ainda sofre transformações. As representações são 

recriadas e estabilizam-se nas representações que vinham sendo escolhidas e 

convencionalizadas nas descrições textuais, iconográficas e objetos colecionados desde 

o século XIX, são redes de aproximação calçadas também na literatura romântica e 

regionalista. 

 No primeiro capítulo, foi mostrado que nas últimas décadas do século XIX e 

início do XX, os debates acerca da questão racial eram intensos. Os institutos históricos 

e geográficos ao lado do Museu Nacional desenvolvem pesquisas nessa direção. A elite 

nacionalista e letrada assumia o papel de reconhecer e conduzir a nação, através de 

encaminhamento de soluções que tornassem o país uma nação viável. Diante disso, as 

representações da nação nos álbuns ilustrados apresentavam uma produção iconográfica 

calçada nessas tensões que marcam a construção da identidade nacional brasileira. Nas 

descrições da literatura alencariana e euclidiana, a nacionalidade brasileira “autêntica” 

estava nos interiores do Brasil, porém é com o debate entre o interior e litoral esboçado 

pelo Movimento Regionalista, no início do século XX, que a identificação de um tipo 

nacional se fortalece na construção da identidade nacional, pelo viés do interior, pelo 

sertanejo e suas variantes geográficas. 

 O período do Estado Novo, apresentado no segundo capítulo, foi marcado por 

uma nova orientação em busca da identidade física da nação, o que se deu por meio de 

representações de diferentes níveis, baseadas nos campos disciplinares da Etnologia e 

Geografia, que ganharam maior destaque nesse período. O alicerce de sua estrutura era 
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a ênfase na unidade do povo. A produção de imagens, particularmente através da 

iconografia da Revista Brasileira de Geografia do IBGE (nesse período assumiu o papel 

representado anteriormente pelo IHGB), e sua disseminação nos livros didáticos foram 

modos de criar um sentimento de pertencimento à nação. Neste sentido, foi importante 

compreender como a cartografia do “povo” brasileiro era representada nas coleções do 

Museu Nacional. A disposição dos objetos colecionados elaborava o mapa da “unidade 

nacional”. A formação do povo passa por um processo educativo, formativo de um 

caráter nacional. O popular começa a ser incorporado ao universo simbólico do 

imaginário popular. 

 Nesse bojo estão os movimentos de cultura popular e educação popular, que 

surgiram no Brasil no início da década de 1960. O conceito de cultura é introduzido nas 

bases teóricas e metodologias das ações pedagógicas no período. A cultura popular 

assume diferentes papéis entre os movimentos. Destacam-se as fichas de cultura do 

Programa Nacional de Alfabetização, desenhadas por Francisco Brennand, por 

apresentarem confluências com as descrições literárias e representações iconográficas 

do “povo brasileiro”; especialmente a imagem onde o gaúcho e o vaqueiro são 

ilustrados como representantes da nacionalidade. Porém, a noção de povo nos 

movimentos de educação popular difere da conceituação do Estado Novo. No primeiro 

refere-se às camadas oprimidas da sociedade, no segundo refere-se à nação, com sentido 

de totalidade. Os movimentos de cultura popular e educação popular, assim como nas 

expedições do IHGB, os objetos colecionados do Museu Nacional, desde o século XIX, 

as incursões do IBGE, para a RGB, tomaram como referência o Brasil “rural”, o interior 

do Brasil. Apesar do PNA ter sido desenvolvido para a Baixada Fluminense (região 

periférica do Estado do Rio de Janeiro), as imagens que retratam o Brasil persistem nas 

representações emblemáticas do Brasil “rural” e seus moradores “desbravadores da 

natureza”. 

 Ainda hoje somos capazes de enumerar os tipos como reais representantes 

simbólicos das regiões. Espero que este trabalho possa contribuir para pensarmos 

criticamente sobre aquilo que nos fazem aprender, principalmente na escola, como 

“verdadeiro”, “autêntico”. Meu percurso aqui se inicia, buscando aprofundar as 

perguntas já feitas e encontrar (ou não) respostas para outras. 
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