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RESUMO 

 
A presente tese orienta-se pela perspectiva teórica da semiótica francesa, 
particularmente por sua vertente plástica, e tem como principal escopo lançar as 
bases para uma pesquisa em torno da pintura de história do pintor niteroiense 
Antônio Diogo da Silva Parreiras (1860-1937). O trabalho propõe estudar esta parte 
da produção do pintor ainda pouco comentada e discutida, muito em função da 
divulgação e da consagração de Parreiras como pintor de paisagens e, em termos 
gerais, do grande estigma que o gênero de pintura histórica ainda carrega, de ser 
uma pintura acadêmica e propagandista, isto é, considerada restrita artisticamente 
por sua relação com o poder. Apoiado no fato de Parreiras ter sido um paisagista de 
destaque, pretende-se investigar as relações de sentido entre sua prática de pintura 
de paisagem e de pintura de história que possam revelar como os valores plásticos 
de seu texto histórico produziram, encarnaram dinamicamente, e não somente 
representaram figurativamente, os ideais difundidos pelo poder, na época, o regime 
republicano. Com um corpus de análise a ser formado por pinturas de paisagem, de 
gênero e, sobretudo, históricas, objetiva-se, então, evidenciar como o discurso 
pictórico de Antônio Parreiras materializa imageticamente o discurso de seu público 
contratante no que tange à construção de uma identidade nacional, razão de seu 
grande sucesso como pintor de história. A partir da análise semiótica da articulação 
do plano de expressão com o plano de conteúdo, objetiva-se demonstrar a eficiência 
persuasiva do discurso do pintor, e que tal eficiência nasce de qualidades e 
estratégias plásticas e figurativas que ditam o ritmo e o estilo de valores 
(ZIBERBERG, 2002; 2004) republicanos. Enquanto com frequência o trabalho com 
as figuras do conteúdo traduz de forma esperada cenários e passagens da narrativa 
da nação, os contrastes topológicos, cromáticos (FLOCH, 1985; GREIMAS, 2004) e 
matéricos (TEIXEIRA, 2002; OLIVEIRA, 2004) se articulam numa construção muitas 
vezes surpreendente que intensifica o universo figurativo. O trabalho de tese foi 
desenvolvido em três capítulos: o primeiro versa sobre as categorias plásticas na 
pintura de paisagem e de gênero, o segundo sobre a caracterização da pintura 
histórica de Parreiras e o terceiro foca na análise de estratégias enunciativas da 
obra histórica do pintor. 
 
Palavras-chave: semiótica plástica; discurso pictórico; pintura de história. 
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ABSTRACT 

 
This thesis is guided by the theoretical perspective of French semiotics, particularly 
by its plastic view. The main goal of this work, then, is to lay the groundwork for a 
research on the history painting of Antonio Parreiras Diogo da Silva (1860-1937), a 
painter from Niterói. The work proposes to study part of the painter’s production 
which has been rarely discussed, mostly because of the disclosure and the acclaim 
of Parreiras as a painter of landscapes and, in general terms, the great stigma that 
the genre of history painting still bears, of being academic and propagandist, that is, 
considered artistically restricted by its relationship with power. Supported by the fact 
that  Parreiras was a prominent landscape architect, the study seeks to investigate 
the existence of relations of meaning between the practice of landscape painting and 
history painting. This may reveal how the plastic values of its historical text produced, 
as well as dynamically incarnated, and not just figuratively accounted for, the ideals 
spread by the power, at the time, the republican regime. With a corpus of analysis to 
be made up of landscape and gender paintings, and especially historical paintings, 
this thesis aims at showing how the pictorial discourse of Antonio Parreiras 
imagetically materializes the speech of his hiring public, regarding the construction of 
a national identity, which is the reason of his great success as a painter of 
history. From the semiotic analysis of the articulation of the level of expression with 
the content level, the goal is to demonstrate the effectiveness of the painter’s 
discourse, and that this effectiveness stems from both plastic and figurative quality 
and strategies that dictate the pace and style of republican values (ZIBERBERG, 
2002, 2004). While quite often work with content figures translates, as expected, 
scenarios and narrative passages of the nation, the topological, chromatic (FLOCH, 
1985; GREIMAS, 2004) and materic contrasts (TEIXEIRA, 2002; OLIVEIRA, 2004) 
articulate themselves in an often surprising construction that intensifies the figurative 
universe. The thesis was organised in three chapters: the first one deals with the 
plastic categories in landscape and gender painting; the second one focuses on the 
characterization of the historic genre and the third one focuses on the analysis of 
enunciative strategies of the painter's work. 
 
Keywords: plastic semiotics; pictorial discourse; history painting. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O signo plástico não é nem expressivo nem 

representativo de valores próprios ao espírito 
criador ou ao universo, ele é figurativo; o signo 

plástico surge no final de um processus de 
atividade ao mesmo tempo intelectual e manual 

em que se encontram elementos oriundos, não de 
dois termos: o real e o imaginário, mas de três: o 

percebido, o real e o imaginário. 
 

Francastel (1982) 
 

 

I 

 

Ao passarmos por uma rua no bairro do Ingá, em Niterói, um palacete de 

estilo eclético se destaca em meio a uma massa uniforme de construções. A 

monotonia, a regularidade de tratamento do entorno dá lugar, por uma profusão de 

ornatos, a um verdadeiro acontecimento, algo que no âmbito da experiência sensível 

poderíamos chamar, parafraseando Delacroix (1798-1863), de uma festa para os 

olhos, em realidade de uma intensa festa para os sentidos. 

A fachada alinhada ao passeio público não prepara nosso olhar, não faz 

nenhuma concessão à sua aparição, atualizando-se concomitantemente à nossa 

presença e, surgindo do interior da mata como que num só movimento, tônico e 

acelerado, desvencilha-se do próprio avançar da vegetação dos jardins laterais. 

Nesse momento, a construção parece recuar lateralmente, sendo envolvida pela 

natureza. 

É nesse movimento de recuo e avanço, na imbricação da natureza com o 

humano, já no interior da chácara de onde emerge o museu Antônio Parreiras – 

antes residência do pintor fluminense –, ao longo de subidas, descidas e travessias, 
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oscilando entre o recolhimento e a evasão concretizados respectivamente pelo 

espaço arquitetônico – que tensiona residência e ateliê – e pela natureza, enfim, é 

nessa dinâmica que o próprio dado pictórico se apoia e se revela. Assim, uma 

dialética é instaurada por duas relações: no espaço externo, a arquitetura na 

natureza (suporte, contexto), no interno a natureza na arquitetura (simulacro, texto). 

A obra de Parreiras virtualiza a própria experiência de tensão e liberação 

vivenciada no espaço do museu – aqui um simples equivalente do processo 

perceptivo – num mise en abime do processo de significação. A tão conhecida e 

comentada plasticidade de sua obra, em especial a paisagística, somente adquire 

valor na medida em que funda e presentifica um universo que sempre pertenceu ao 

sentido da visão: o universo figurativo, aquele que, por um adensamento de 

formantes1 plásticos e figurativos2 e por um processo de regulagem da densidade 

sêmica3, no caso, de textos onde a linguagem de manifestação é visual, discretiza e 

atualiza uma determinada identidade do mundo, estabilizando-a. 

Decerto que essa descrição de um primeiro contato com nosso objeto de 

estudo verbalizada até aqui é uma construção a posteriori que, assim como o 

conteúdo manifesto de um sonho, é um simulacro do ato de produção de sentido 

que contudo reproduz e redimensiona um encantamento inicial. O que nos 

impressiona e constitui questão é justamente a capacidade de Parreiras articular os 

níveis de pertinência do objeto planar, o plástico e o figurativo, sem se deixar levar 

por gratuidades formais ou de estilo. O deslumbramento com o trabalho de fatura e 

composição em suas paisagens, como em Escola do Ar Livre (1892)4, amplia-se 

quando o pintor utiliza recursos semelhantes na articulação semântica e narrativa da 

cena representada, presente de forma contundente em Os Invasores (1936)5, uma 

de suas últimas obras. 

O enquadramento de seu texto em influências ou tendências estilísticas foi 

pouco a pouco se tornando cada vez mais insuficiente para a explicitação de uma 
                                                
1 Cf. a p. 37 e a nota 27 na p. 38. 
2 Empregaremos aqui o termo plástico para designar a leitura “realizável por jogos tanto de linhas e 
de cores quanto de volumes e de luzes” (GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 2) no plano da expressão, e 
o termo figurativo, especificamente, para designar algo mais concreto no nível superficial do plano do 
conteúdo, “um simulacro da realidade, representando, dessa forma, o mundo” (FIORIN, 2008, p. 91). 
3 Entendemos por densidade sêmica o “número, mais ou menos elevado, de semas” (GREIMAS; 
COURTÉS, 2008, p. 123), de unidades mínimas do conteúdo. Em termos visuais, significa uma 
quantidade de traços capaz de estabilizar, de gerar o reconhecimento da representação figurativa de 
uma cena. Cf. também a seção 2.1.2. 
4 Cf. a Fig. 9, na p. 64. 
5 Cf. a Fig. 7, na p. 60, e a Fig. 8, na p. 61. 
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organização e consequentemente de um sentido interno. A necessidade de uma 

leitura estrutural se evidenciou, e a busca por uma abordagem de sua obra nesse 

sentido se deu inicialmente através de uma imbricação do instrumental teórico da 

Gestalt, da Fenomenologia e da Semiologia, o que sempre nos pareceu insuficiente. 

Entretanto, a partir do contato com a Semiótica da chamada escola francesa, em 

especial a semiótica plástica, percebemos que essa perspectiva possuía 

ferramentas essenciais para uma análise estruturada em níveis de produção do 

sentido, que parecia bastante adequada e promissora para estudar a pintura de 

Parreiras. 

 

II 
 

Esse arroubo plástico descrito acima, vivido no contato com o texto de 

Parreiras, acabou por nos conduzir ao foco da pesquisa: a produção de pintura 

histórica. Enquanto em termos gerais o gênero em pintura se refere sobretudo a 

uma questão temática (CUNHA, 2005), Bakhtin, ao tratar da linguagem verbal, nos 

diz que o tema, a composição e o estilo são os elementos básicos que integram um 

gênero (FIORIN, 2006), elementos que também estão na base das discussões da 

teoria da arte sobre o gênero na pintura, como veremos no Capítulo 2. Esses são 

elementos que particularmente nos interessam, visto que, para além do tema, é a 

pintura histórica como texto, isto é, o dado plástico, sua composição, em 

correspondência com as figuras do conteúdo, que possibilitam a apreensão de um 

determinado estilo e de um efeito de sentido, isto é, no dizer semiótico, de uma 

determinada impressão de realidade. Essa correspondência, que no objeto planar 

inicia-se por um trabalho com o plano de expressão, com a composição de sua 

matéria sensível, é um fato para os pintores, a exemplo de Matisse (1869-1954), 

para quem os objetos em si mesmos não seriam tão importantes, mas antes, o meio, 

o espaço que os une, aí se encontrando o papel que cada um deles irá 

desempenhar (MATISSE, 1993). É nesse espaço que ocorre uma determinada 

transformação, a construção do sentido que irá se configurar como discurso 

pictórico. Esse espaço, que movimenta a narrativa, e cria papéis para os elementos 

figurativos da cena dentro da pintura histórica de Parreiras, será a base de 

investigação desta tese. 
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A narrativa como a projeção de etapas e de sujeitos em busca de objetos, e o 

discurso como a sua concretização em pessoas, tempos e espaços, constituem 

níveis de sentido a serem analisados nesta tese. O interesse central deste trabalho é 

analisar como esses níveis se articulam à manifestação plástica, no âmbito das 

pinturas de paisagem, de gênero6 e da pintura histórica de Parreiras, análise 

fundamental para depreender o poder de convencimento, de persuasão dessa 

produção em relação ao público do pintor. A estrutura sensível que manifesta o 

discurso histórico de Parreiras não se desvincula da instância figurativa que explicita 

o conteúdo pedagógico a respeito da nação e, sem desestabilizar a cena, põe em 

funcionamento essa instância. 

A pintura narrativa, define Cunha (CUNHA, 2005), é aquela que conta uma 

história. Entretanto, esta pode ser compreendida temporalmente em diferentes graus 

de definição: existe uma pintura em que a narrativa é temporalmente condensada na 

imagem por catálise7, por pressuposição, a partir da intertextualidade com um 

enunciado anterior já conhecido, como ocorre na Prisão de Tiradentes (1914 - Fig. 

1). 

 

          
Fig. 1 - Prisão de Tiradentes (1914). Óleo sobre tela, 180 x 282 cm. 

 

                                                
6 Pintura de gênero: pintura de cenas do cotidiano, surgida no século XVII na Holanda (CUNHA, 
2005). 
7 “Catálise é a explicitação dos elementos elípticos ausentes na estrutura de superfície [o nível mais 
explícito do discurso, como por exemplo, os temas, e as figuras que os recobrem]. É um 
procedimento que se realiza com o auxílio dos elementos contextuais manifestados e mediante as 
relações de pressuposição” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 54). 
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Inversamente, há pinturas em que, de início, a narrativa é temporalmente 

recortada, demandando um movimento da imaginação que pressuponha um fato 

anterior por invenção e complete minimamente etapas de um percurso narrativo, 

como se dá em a Morte da ovelha (1904 - Fig. 2). 

 

      
        Fig. 2 - Morte da ovelha (1904). Óleo sobre tela, 68,7 x 104 cm. 

 
Em qualquer um desses casos, a instância figurativa do conteúdo na pintura 

de gênero ou histórica só materializa plenamente seu discurso pedagógico se o 

plano sensível da expressão encarná-lo igualmente, sob pena de se reduzir a um 

simples signo sem vida interna, codificado, simbólico, enfim, sem articulação entre 

os planos de sentido. Nas artes plásticas há um sem-número desses casos, sendo a 

alegoria o seu mais percuciente exemplo. Entretanto, a veiculação do discurso 

pictórico no gênero histórico deve zelar pela manutenção da instância figurativa da 

representação, num nível de exigência de leitura do tema compatível com o seu 

público. A estabilização da representação e consequente compatibilidade de leitura, 

como veremos neste trabalho, depende menos da sobreposição excessiva de traços 

figurativos do que de uma seleção e organização desses traços em marcha à 

significação de um conteúdo, que, no caso de nosso objeto de estudo, associa-se 

com a liberdade e a fundação de uma identidade. 

Dessa forma, podemos dizer que há uma espécie de ação plástica projetada 

no plano visual que determina uma dinâmica narrativa e figurativa, antes mesmo de 

qualquer história ser narrada. A linguagem metafórica que o pintor Paul Klee (1879-

1940) registrou em algumas passagens de sua teoria artística, descrevendo as 
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possibilidades de um elemento plástico como se fosse um actante, um personagem 

se deslocando numa paisagem, ilustra essa dinâmica sensível cuja existência deve 

relacionar-se à cena figurativa no âmbito da representação histórica. São as 

transformações sensíveis que caracterizarão a cena, marcada pelo discurso da 

história. Dessa correlação depende todo o efeito de sentido, toda a aparência de 

verdade que se instala entre o texto e o público, que, no caso de Antônio Parreiras, 

constitui-se pelo apreciador de arte em geral, pelo público de arte republicano. 

Greenstein (1992) afirma que na Antiguidade e em sua retomada artística no 

Renascimento por Alberti (1404-72), a narrativa sempre teve um lugar de destaque, 

sendo até mesmo mais importante e determinando a própria História como uma 

coleção de fatos. Os antigos compreendiam, assim, que fatos só podem tomar forma 

através da ficção. A força de verdade que terão só poderá concretizar-se por uma 

força de imaginação equivalente. Estamos no âmbito do fazer-sentir para fazer-crer. 

A manutenção de uma realidade depende então de sua intensidade enquanto 

grandeza sensível. 

Por outro lado, falar de uma pintura histórica, principalmente no século XIX e 

início do XX no Brasil, é estabelecer uma relação mais íntima entre cultura, Estado e 

História, que sempre existiu, mas que, nesse contexto, articulava-se intensamente, 

sendo a cultura determinada de forma incisiva pelo Estado. Do ponto de vista da 

semiótica, isso não significa sacrificar o texto e o princípio da imanência em prol de 

uma abordagem baseada no contexto, isto é, transcendente, mas antes, como 

postulou Floch em sua análise das obras de Immendorf, conciliar arte e História, 

encontrando esta naquela (FLOCH, 2004). Não se trata aqui, pois, de fazer um 

levantamento exaustivo de fontes primárias ou secundárias para atestar a 

veracidade de fatos ou tentar correlacioná-los dentro de uma lógica causal onde o 

objeto artístico é comumente visto como caudatário do acontecimento histórico. 

Além disso, não temos pretensões de realizar uma catalogação da obra histórica de 

Parreiras. Trata-se, antes disso, de tentar identificar uma organização, uma 

economia interna ao objeto de análise em que a História será articulada, sendo 

exposta como grandeza do significado em realização. Enfim, é preciso dizer, 

portanto, que, se este trabalho não pretende primordialmente contribuir para a 

renovação de fontes relacionadas ao tema, por outro lado, a abordagem semiótica 

aqui adotada é um dado que por si só confere um diferencial à pesquisa. 
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III 
 

Na literatura sobre a obra de Antônio Parreiras, a crítica se detém 

preferencialmente na obra paisagística do pintor, gênero em que atingiu a 

consagração pública. A pintura histórica é apenas superficialmente comentada. 

Contemporâneo do pintor, o crítico de arte Gonzaga Duque, por exemplo, 

após algumas críticas severas referentes à paleta de Parreiras em início de carreira, 

tece muitos elogios, tanto à pintura de paisagem, quanto à pintura de gênero. O 

crítico elogia a plasticidade no que se refere à fatura e à elaboração cromática, bem 

como a habilidade na construção e no arranjo das figuras em integração à 

paisagem. A fortuna crítica da pintura de paisagem de Parreiras conduz suas 

análises mesclando basicamente informações como aspectos do temperamento do 

pintor, notas biográficas, informações plásticas, temáticas e tendências estilísticas 

como o Romantismo e o Impressionismo, fortes influências após a estada do pintor 

em 1888-89 na Itália. Contudo, são poucos os autores que se ocuparam da pintura 

de história na obra de Parreiras e de seu conteúdo identitário, questão presente, 

aliás, no meio artístico brasileiro desde a implantação do ensino oficial da Academia 

Imperial de Belas Artes. 

A partir de conselho do pintor Vítor Meireles em 1896, e de experiências 

radicais, caras à estrutura compositiva clássica da pintura de paisagem, como em 

Sertanejas, Parreiras inicia uma série de estudos que o levariam à produção de 

obras de caráter histórico. Tal produção se apoia sob muitos aspectos em suas 

experiências com o gênero paisagístico, tendo sido uma articulação consciente por 

parte do pintor, que sinalizou para o fato de que os períodos mais interessantes de 

nossa história foram testemunhados pela natureza, tiveram como pano de fundo, 

como cenário, a paisagem.  

O elemento compositivo da natureza na figura da paisagem surgiu como um 

traço importante para a análise do sentido do texto histórico, tendo em vista que a 

larga experiência de Parreiras com a paisagem permanece numa proporção elevada 

nas composições históricas, seja numa produção paralela, na forma de estudos 

preparatórios para integrar essas composições, seja na recorrência, na reiteração 

figurativa dentro destas, ou mesmo na dimensão planar, em termos de área física 
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ocupada, não podendo, dessa forma, a paisagem ser vista como um simples 

cenário, secundário em relação à análise de uma ação, mas como elemento de uma 

práxis enunciativa definida em última instância por um discurso que podemos 

chamar de mítico, já que promove a harmonização de gêneros, de sujeitos e de 

campos do saber opostos, como veremos adiante ao longo deste trabalho. 

O dado figurativo e temático8 em Parreiras às vezes ainda é visto como algo 

corriqueiro, como se não fosse digno de figurar numa obra visual, ou como uma 

produção totalmente submissa e colonizada, absolutamente identificada com 

tendências estilísticas europeias. Essa visão sobre a arte brasileira do século XIX, 

principalmente daquela diretamente produzida na Academia, deve muito à 

tradicional valorização do Barroco e do Modernismo, períodos nos quais houve, 

supostamente, mais liberdade. A desvalorização de uma determinada produção pelo 

que apresenta figurativa e tematicamente, em análises que focam um conteúdo 

anedótico antes de uma avaliação do discurso plástico como um todo, foi analisada 

pormenorizadamente por Teixeira (2004-c) no que diz respeito à pintura de Almeida 

Júnior (1850-1899) em sua fase dita caipira. Teixeira nota a existência de certa 

tônica de análise na crítica de arte brasileira desde os seus nomes fundadores até a 

atualidade. A recorrência do enfoque anedótico sem uma fundamentação em torno 

do plano de expressão específico da pintura acaba por promover uma espécie de 

distorção do discurso plástico. 

A presença da natureza como paisagem na obra histórica de Parreiras é uma 

questão importante que faz parte de nosso trabalho, e que, no bojo da produção 

histórica do pintor, também não mereceu uma análise mais atenta de seus 

comentaristas, necessitando de uma ressignificação. Tais análises de sua obra 

histórica, quando não giram em torno de críticas como a polêmica levantada pelo 

escritor Lima Barreto, que associava a pintura de história ao interesse financeiro9, se 

                                                
8 Tema é um investimento semântico de natureza abstrata (conceitual, como o amor), e figura, como 
mencionado anteriormente, é de natureza concreta (material, como o beijo). São dois conceitos do 
patamar semântico do nível discursivo no modelo de análise semiótico denominado percurso gerativo 
de sentido, modelo teórico empregado nesta tese. Esse percurso criado pela semiótica é um 
simulacro metodológico, ou seja, um modelo teórico de análise que propõe a desconstrução do 
sentido de um texto em vários níveis de produção, os quais se adensam progressivamente. São eles: 
níveis fundamental, narrativo e discursivo. 
9 Questão retomada por Frederico de Morais (1978 apud PORTELLA, 2001) e ampliada por ele com 
relação ao aspecto autoral das pinturas do auditório de música da UFMG, ao aventar a hipótese de 
que Dakir Parreiras, filho do pintor, as teria executado. 
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limitam a comentários adjetivados, que pouco contribuem para a configuração de um 

sentido imanente à sua produção. 

Tomemos como exemplo o caso da crítica de Lima Barreto (1915).10 

Pensamos que a ferocidade de trechos como o que chama Parreiras de “o maior 

cabotino da pintura no Brasil”, ou quando diz que “o Sr. Parreiras deu um dia para 

pintar quadros históricos, nus e outras coisas por fotografias”, e que “nunca se viu 

uma coisa assim, tão errada, tão estúpida e tão sem senso”, antes de mais nada, 

revela no escritor uma falta de intimidade no trato com as questões da arte e, de 

forma subliminar, uma revolta que parece ultrapassar a própria obra de Parreiras. A 

despeito do juízo de valor proferido em relação ao aspecto processual do uso da 

fotografia como referência visual ser totalmente descabido e ingênuo, pois, no 

mínimo, faz crer que o acesso a uma maior variedade de elementos ao se pintar 

diretamente do real por si só seria um mérito e um fator positivo11, a severidade da 

crítica de Lima Barreto a Antônio Parreiras não é nem maior nem menor do que o 

descontentamento que o escritor externa com o recém-instituído regime republicano, 

como atesta a sua obra póstuma, a coletânea de crônicas Os bruzundangas (1923). 

Nesse sentido, é plausível pensar que tudo o que estivesse associado à República – 

e a pintura histórica de Parreiras estava intimamente atrelada ao projeto ideológico 

de construção de uma identidade visual para a nação, arquitetado junto ao Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) – seria alvo de duras críticas por parte de 

Lima Barreto. 

No entanto, para Salgueiro a questão se põe numa esfera mais subjetiva e 

pessoal, ao afirmar que “o contato com o poder expunha-o [a Parreiras], como é 

natural nessas circunstâncias, a ciúmes e disputas por reconhecimento e prestígio 

(...) à crítica impiedosa, e até à calúnia em julgamentos apaixonados” (2002, p. 16). 

Pode ter sido esse o caso de Lima Barreto, cujas declarações revelam a indignação 

com a bem sucedida carreira profissional do pintor. Para o autor de Policarpo 

Quaresma, o sucesso se associava ao único e verdadeiro objetivo de Parreiras, 

enriquecer: “O Sr. Parreiras pinta para impingir quadros ao governo; pinta para 

ganhar dinheiro, o que não seria defeito, se o fizera com consciência” (BARRETO, 

1915). Portanto, o problema para o escritor não está tanto no fato de o pintor 

                                                
10 Sob o título de Os Pintores, foi publicada no Correio da Noite em 05/03/1915. 
11 Sem considerar o fato de pintores de história já consagrados no Brasil do século XIX, como Pedro 
Américo (1843-1905), terem utilizado largamente a fotografia em suas obras. 
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“ganhar dinheiro”, mas de Antônio Parreiras não ter absoluta clareza desse 

propósito. Ora, seria puro devaneio se considerássemos a possibilidade de Parreiras 

ter iludido e obrigado governantes de norte a sul do Brasil a fechar inúmeros 

contratos de encomendas para pinturas se não houvesse um real interesse 

institucional e se os projetos apresentados pelo pintor não atendessem às 

demandas envolvidas. Em realidade, ao contrário, é porque o poder de persuasão e 

a capacidade de fazer sentir dessas obras são grandes – é o que propomos 

demonstrar ao longo deste trabalho –, sendo primordialmente por este e não por 

outro motivo que a conquista cada vez maior de uma fidúcia12 com seu público em 

geral se concretizou. 

O presente trabalho não tem como objetivo julgar a pertinência de tais críticas 

ou as motivações de Parreiras quanto à produção de sua obra, mas, indiretamente 

atinge essas considerações, na medida em que pretende analisar a eficácia 

existente entre as estratégias de sentido contidas no objeto de estudo e seu vínculo 

com as proposições de um contratante e destinatário. A exposição dos comentários 

do escritor Lima Barreto tem por escopo tornar clara, por contraposição, a 

necessidade e a premência de abordagens que privilegiem o texto plástico de 

Parreiras, intenção norteadora desta pesquisa. É, portanto, o que o texto diz e como 

ele faz para dizer o que diz que constitui o interesse da análise semiótica, tal como 

será aproveitada nesta tese. 

Inversamente aos trechos expostos acima, há autores que percebem valores 

estruturantes de sentido na obra de Antônio Parreiras, como, por exemplo, o crítico 

Escragnolle Dória (1905), que acha plenamente justificável o trabalho iniciado com 

vários gêneros pelo pintor, pela própria qualidade da produção apresentada. 

Parreiras, nesse sentido, opera não uma transição, mas uma expansão de gênero, 

como bem observou Gomes (1927), com vistas a não somente solidificar-se 

financeiramente, mas, sobretudo, a desenvolver ideais intimamente relacionados ao 

texto visual. Os epítetos para a sua obra e pessoa se multiplicam na mesma 

proporção em que as análises se avolumam. Se para uns o relevo se dá pela 

audácia dos empreendimentos, outros já o veem como uma espécie de historiador 

                                                
12 Usamos a palavra fidúcia numa referência ao contrato fiduciário estudado pela semiótica como a 
relação de confiança estabelecida entre o fazer persuasivo do enunciador e o fazer interpretativo do 
enunciatário. 
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pictórico que plasmou uma obra emblemática suscitando um verdadeiro culto à ideia 

de nação. 

Algumas observações mais explícitas sobre o caráter da pintura histórica de 

Parreiras tentam evidenciar um conteúdo engajado com as questões libertárias de 

nossa história, mas alheio às leituras oficiais (LEVY, 1981). Para Levy, o trabalho 

histórico de Parreiras seria marginal, à margem de uma história consensual e 

inteiramente avesso ao domínio europeu. Entretanto, essa é uma tendência geral da 

pintura republicana, que tencionava uma oposição à produção do período imperial. 

De qualquer modo, a questão de uma adesão da produção histórica de Parreiras ao 

status quo com um objetivo material permanece viva, seja na oportunidade em que 

ele atuou como crítico na imprensa paulista na década de 1890, justamente o 

período em que começa a manifestar interesse por tal produção, seja na promoção 

simbólica de uma hegemonia branca perpetuada no poder, constituída nesse 

momento histórico pelo regime republicano, representado economicamente por uma 

elite latifundiária em ascensão oriunda do café e da borracha, contratantes e 

enunciatários de seu discurso. Não se trata aqui, reiteramos, de rebater ou discutir o 

argumento de uma escalada financeira e social. Aliás, o mais provável é que todos 

esses fatores estivessem presentes, confluíssem na obra de Parreiras, assim como 

deveriam naturalmente estar presentes em pintores como Visconti (1866-1944), 

Amoedo (1857-1941), Presciliano Silva (1883-1965) e tantos outros que executaram 

trabalhos para o Estado com o advento da República. 

Para uma análise da pintura histórica de Parreiras que proporcione uma visão 

mais abrangente de seu discurso, trabalhando dois problemas – o da função de 

algumas figuras (como a paisagem) e o da construção de seu enunciatário –, será 

proveitoso debruçar-se sobre o nível narrativo e posteriormente no discursivo do 

objeto planar. Da mesma maneira, será importante retomar questões de natureza 

diacrônica envolvendo a própria pintura histórica, assim como a oposição entre 

forma e cor e o papel das categorias formais na dimensão figurativa desse gênero 

de pintura. Interessa-nos aqui verificar o papel e a relação dos formantes plásticos e 

figurativos com a narrativa e o discurso no texto histórico do pintor, tendo como 

ponto de partida, essencialmente, questões presentes em texto fundamental de 

Greimas sobre a semiótica plástica (2004) e no estudo de Floch abordando o nível 

narrativo na pintura de Kandinsky (1985), bem como os trabalhos de Pietroforte que 
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abordam a semiótica plástica (2004; 2007). Particularmente, no que tange à questão 

da enunciação em pintura, os trabalhos de Teixeira sobre Iberê Camargo (2004-b) e 

Tarsila do Amaral (1999; 2004-a), desdobrando a questão das marcas enunciativas 

como reiteração figurativa e modalização nas articulações plásticas, e de Ribeiro 

(2006), em que relaciona formantes e tipos de enunciação, mostraram-se de capital 

importância para o desenvolvimento de uma argumentação. 

 

IV 

 

Podemos dizer que a carência de trabalhos sobre a pintura de Antônio 

Parreiras, em especial sobre as relações entre expressão e conteúdo em sua pintura 

de história, foi um dos fatores deflagradores desta tese. Nesse sentido o que 

pretendemos é justamente lançar luz sobre aspectos plásticos e discursivos 

basilares desse gênero na produção do pintor. Para tanto, precisamos formular as 

perguntas mais fundamentais a fim de configurar o sentido de seu texto. Devemos 

perguntar então: que relações podemos estabelecer entre o plano da expressão e o 

plano do conteúdo que possibilitem um delineamento do sentido do texto histórico de 

Parreiras? A relação entre forma plástica13 e figura pode delimitar uma função ou 

papel para a paisagem na narrativa e projeções no nível discursivo na obra de 

Parreiras? Tais relações entre forma e figura podem definir mecanismos gerais 

atrelados à narrativa, concretizando-a plasticamente em parte ou em sua totalidade? 

As articulações plásticas podem também determinar tipos de enunciação e 

projeções do eu no enunciado? Todos esses recursos plásticos trabalhados por 

Parreiras atenderiam a estratégias de manipulação de um enunciatário do discurso 

do pintor, o público republicano? 

Podemos condensar os problemas levantados acima em duas grandes 

questões – a primeira englobando as três perguntas iniciais e a segunda englobando 

as duas últimas questões – definindo assim as hipóteses desta tese em duas 

direções a serem desenvolvidas. 

Constatamos que os contrastes plásticos graduais cromáticos (GREIMAS; 

COURTÉS, 1986) e a orientação do eidético na topologia do quadro relacionam-se 

diretamente à construção do tema da identidade nacional que recobre a oposição 
                                                
13 A forma plástica (GREIMAS, 2004) refere-se à totalidade das categorias plásticas – categorias 
eidética, cromática e topológica. 
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semântica fundamental entre categorias como /cultura/ vs. /natureza/, ou uma 

oposição temática como /opressão/ vs. /liberdade/ no texto paisagístico e histórico 

de Parreiras, na medida em que homologam à cena representada categorias do 

conteúdo como vir-a-ser, contingência ou instabilidade. Veremos que essas regiões 

plásticas encarnam figuras específicas da paisagem, criando papéis narrativos. A 

estrutura mais vertical da figura da árvore pode, por exemplo, fazer ascender ou 

descender nosso olhar de forma mais rápida ou mais lenta de acordo com o tipo de 

construção plástica que se empregou, tendo a figura uma função transformadora 

entre os extremos que une. A árvore, algumas vezes, estrutura-se no texto de 

Parreiras como um elemento de transição na composição, elemento em que nos 

apoiamos para completar um percurso narrativo independentemente de qual parte 

da ação foi figurativizada, como abordaremos ao longo desta tese. 

Em outro nível de leitura, o trabalho com os contrastes plásticos conduz o 

sujeito da enunciação a construir-se simultaneamente ao objeto dentro do espaço 

bidimensional do quadro, levando à constituição de uma visão de mundo e, logo, de 

um discurso que se origina numa instância ainda embrionária do texto. É a 

correlação entre tais contrastes picturais e a construção desse mundo particular, 

desse discurso, algumas vezes, desconstruindo o aparente arranjo das figuras do 

conteúdo, a principal estratégia enunciativa na pintura histórica de Parreiras. Se, por 

um lado, o texto de Parreiras manipula o enunciatário, o espectador, pela 

estabilidade, pelo conforto (MANCINI, 2007) de uma velocidade de leitura ajustada à 

representação da cena, dentro de um estilo de valores universal (ZILBERBERG, 

2002; 2004), por outro lado, a habilidade do pintor em manipular a tinta no 

entretecimento das partes, e por vezes numa verdadeira dissolução dos limites que 

separam os objetos em cena, conduz o enunciatário por caminhos desconhecidos, o 

que acelera a leitura num estilo mais absoluto, desarticulando seu contrato 

estabelecido inicialmente. A paisagem tem um papel fundamental nesses 

momentos. 

A paisagem entendida como afastamento, distanciamento em relação ao 

objeto, favorece, antes de qualquer coisa, a apreensão de uma grande quantidade 

de elementos. Essa grande quantidade acaba levando à difusão desse material 

sensível, que, por um processo de mistura, conduz à dispersão do dado figurativo 

como unidade de sentido inteligível do conteúdo. Em outras palavras, a distância, 
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homogeneizando, indefinindo o material sensível, conduz à percepção de uma 

mistura das figuras do mundo em direção a uma abertura sensível cada vez maior, 

propiciando elos que, em termos de conteúdo, seriam antes impensáveis. 

Em grande parte, os formantes figurativos são abstraídos, gerando uma 

apreensão mais homogênea e consequentemente uma perda de identidade, de 

estabilidade das figuras do conteúdo. Contraditoriamente, é nessa perda parcial de 

identidade que sua formulação pode ser elaborada, no caso do texto plástico de 

Parreiras, uma identidade ainda em gestação. O favorecimento da indefinição, da 

indistinção tem como corolário a supressão provisória das figuras do conteúdo 

(formadas a partir do eidético), elegendo o que era fundo (o cromático) como 

elemento dominante, subordinando o tátil ao óptico. E por essa supressão parcial 

das figuras do conteúdo, o discurso nacionalista republicano ganhará corpo na 

medida em que as relações sensíveis ganharem espaço no texto. A homologação 

desses termos com a busca por uma identidade nacional encarnada em grande 

parte na figura da paisagem, que teve no século XIX em Parreiras um de seus 

maiores expoentes, será trabalhada no primeiro capítulo. 

Em seguida, no segundo capítulo, essas características relacionadas aos 

contrastes plásticos e à paisagem serão analisadas em articulação com o nível 

narrativo. A semiótica plástica prevê duas classes de categorias para o cromático, as 

graduáveis e as não-graduáveis (GREIMAS e COURTÉS, 1986), sendo as primeiras 

contínuas e as últimas descontínuas. As graduáveis estabelecem relações entre 

gradações, enquanto as não-graduáveis correspondem àqueles contrastes 

propriamente opostos. No entanto, a gradação entre traços ocorre tanto na categoria 

cromática (por saturação, claridade, tom e matiz), quanto na categoria eidética 

(através da espessura, da intensidade, do tamanho e da posição), relacionados na 

totalidade de uma obra pela categoria topológica. Rudolf Arnheim (1994) nos diz que 

a percepção das relações por gradação, contínuas, se dá através do que chama de 

estroboscopia. O autor explicita que toda percepção de movimento é 

estroboscópica, e que o mesmo se dá entre elementos semelhantes que diferem em 

algumas propriedades, como posição, forma e/ou tamanho. Essas propriedades 

também são descritas pela semiótica plástica (OLIVEIRA, 2004) como qualidades 

pertencentes às funções de segmentação e de leitura da categoria topológica, que 

rege a disposição, a articulação e a dinâmica de todas as configurações plásticas. A 
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orientação de tais propriedades em percursos na superfície planar é fundamental 

para a determinação do fluxo, do movimento de leitura do texto plástico, estando 

relacionado diretamente ao percurso de sentido como um todo. Através da semiótica 

tensiva, a leitura dessas gradações e rupturas será possível em termos de 

intensidades, essenciais para se determinar um sentido de ritmo do discurso no 

texto histórico de Parreiras. 

A correspondência entre categorias do plano de expressão e categorias do 

plano de conteúdo é o que fundamenta o conceito de linguagem semissimbólica 

desenvolvido por Jean Marie Floch no objeto planar, conceito tributário da noção de 

função poética de Jakobson. Em contrapartida, numa relação simbólica, temos a 

conformidade entre unidades indecomponíveis dos dois planos de linguagem. De 

qualquer modo, é levando em consideração uma correlação motivada entre 

expressão e conteúdo, correlação esta semissimbólica ou não, que os contrastes 

plásticos podem estabelecer relações entre o nível de manifestação, o nível 

profundo de uma semântica fundamental e narrativa, e o nível mais superficial do 

discurso. Portanto, a presença de um esquema narrativo e de uma performance na 

relação sujeito/objeto sustentada pela gradação de contrastes plásticos no plano de 

expressão é uma possibilidade do texto plástico. Essa possibilidade foi percebida 

por Floch (1985) em sua análise da Composição IV (1911) de Kandinsky, e será 

investigada na pintura histórica de Parreiras no segundo capítulo desta tese. 

O que se pretende analisar, portanto, são as condições de manifestação do 

percurso narrativo e da presença da performance independentemente das etapas 

figurativizadas a partir dos chamados contrastes plásticos, unidades mínimas do 

texto plástico. A investigação dessa possibilidade, além de se relacionar à estratégia 

enunciativa fundamental do texto de Parreiras, parece estar ligada a um modo 

particular de o objeto planar projetar seu conteúdo narrativo e discursivo. Essa 

questão será desenvolvida a partir do segundo capítulo paralelamente a uma 

caracterização da pintura de gênero histórico, tendo como base conceitos da teoria 

da arte e da retórica como invenção, disposição e elocução. 

Em nosso último capítulo, analisaremos algumas das estratégias enunciativas 

da pintura histórica de Parreiras discutidas ao longo da tese, e nos deteremos em 

sua práxis interdiscursiva com outros pintores, estratégias que sustentam e 

intensificam o seu discurso. Pode-se definir a enunciação como uma intervenção no 
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mundo, remodelando-o, reconstruindo-o, enfim ressignificando-o num movimento de 

instauração de um sujeito enunciante no próprio objeto enunciado, sujeito este do 

qual só resta uma pressuposição. É o sujeito do engajamento, da ação, o Espírito 

Selvagem de Merleau-Ponty (CHAUÍ, 2002), aquele que faz se fazendo e fazendo se 

faz. É nesse nível de significação que uma determinada postura ideológica se 

inscreve de forma mais superficial no texto, recobrindo-o de valores, pois, ao inserir-

se no discurso, um sujeito instala uma tomada de posição em relação ao mundo que 

pode, de acordo com sua intervenção, ser ora menos, ora mais intensa. 

Nesse sentido, as gradações propostas por Teixeira (2004-a; 2004-b) e 

classificadas pela semiótica, como já mencionamos (GREIMAS e COURTÉS, 1986), 

como contrastes plásticos graduáveis, assim como a reiteração da figura da 

paisagem e a estabilização destes planos num determinado efeito plástico, 

constituem marcas enfáticas do discurso de Parreiras. Outrossim, Ribeiro (2006) 

postula que os dois tipos de enunciação, a enunciva e a enunciativa, podem ser 

pensadas respectivamente com o par wölffliniano /linear/ vs. /pictórico/. Pela 

proximidade com o sentido tátil e sua função discretizante, ou seja, com o que está 

separado, o linear seria pensado dentro da sintaxe discursiva, nas categorias de 

pessoa, tempo e espaço, como o ele, o então e o lá, o que, em termos tensivos, 

tenderia para o eixo da extensidade. Por sua vez, o pictórico, por sua característica 

de fundir os objetos, poderia ser relacionado com o eu/tu, o agora e o aqui, o que 

tensivamente tenderia mais para o eixo da intensidade. Os contrastes plásticos 

evocam justamente uma intervenção, sendo marcas da passagem de um sujeito da 

enunciação. Sendo assim, as estratégias mais profundas de construção do sentido 

plástico recaem sobre estas marcas, que quebram a estabilidade icônica, confortável 

por ser conhecida, substituindo-as pela intensa instabilidade, pelo desconhecido do 

sensível. 

Elegemos, enfim, para a elaboração deste trabalho, um corpus de análise 

formado por obras paisagísticas, de gênero e históricas, as quais, se não esgotam o 

repertório do pintor, são significativas dentro de sua produção. São elas: Foz do Rio 

Icaraí (1885), Ventania (1888), Escola do ar livre (1892), Sertanejas (1896), Os 

desterrados (1900), A conquista do Amazonas (1907), Fundação da cidade de 

Niterói (1909), Morte de Estácio de Sá (1911), Fim de romance (1912), Fundação da 

cidade de São Paulo (1913), Prisão de Tiradentes (1914), O evangelho nas selvas 
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(1920), Os mártires (1927), Anchieta (1928), Primeiros passos para a independência 

da Bahia (1930), Fundação da Cidade do Rio de Janeiro (1934), Beckmann (1936) e 

Os invasores (1936). 

O princípio de orientação adotado para a seleção desse corpus de análise 

está fundamentado em sua representatividade (GREIMAS; COURTÉS, 2008), 

atingida a partir de uma amostragem de obras que, em sua ampla maioria, 

contemplasse, nos principais gêneros experimentados pelo artista, a recorrência de 

assuntos, traços semânticos e estilísticos, fases e figuras do conteúdo, a saber, as 

figuras do desbravador, do colonizador, do herói, do mártir, do indígena, da 

paisagem, e nesta, a figura da árvore. Essa representatividade foi obtida por uma 

constante observação, semelhante à que descreve Floch, em sua análise para a 

história em quadrinhos Une lecture de Tintin au Tibet (2002), de Hergé. A escolha 

desse material se baseou no que consideramos nessas pinturas, em especial as de 

caráter histórico, como uma capacidade de condensar, de sintetizar algumas 

funções ou papéis essenciais dentro da narrativa e do discurso republicano da 

liberdade e da identidade nacional. Como n’O evangelho nas selvas14, por exemplo, 

cuja ação, desencadeada pela Igreja e que determina ao sujeito Anchieta o dever de 

evangelização dos nativos, só se materializa por meio de uma articulação plástica 

entre as figuras do céu, da árvore e dos indígenas. 

A paisagem nessas pinturas, para um olhar que desconsidere o seu uso 

corrente de fundo decorativo e contraponto cênico, substitui, de forma mais incisiva 

que as demais figuras, o visível pelo visual, o referencial pelo sensível, enfim, o olho 

como órgão quantificador pela visão como sentido qualificador do ato de ver. 

Podemos dizer então que a paisagem opera, desse modo, uma dessemantização 

das demais figuras, para, logo em seguida, não ressemantizá-las segundo um crivo 

de leitura lexical, mas de acordo com uma função de manifestação da narrativa e do 

discurso. 

Assim, duas figuras do conteúdo, como a paisagem e o indígena, 

complementam-se tendo em vista que, enquanto a primeira é responsável por uma 

direção transformadora, acelerada, tônica, que desconstrói o figurativo, a segunda é 

marcada por um elã lento e átono, um nódulo na composição que, num movimento 

inverso, rearranja e estabiliza as figuras do conteúdo novamente, promovendo uma 

                                                
14 Cf. Fig. 4, na p. 47. 
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leitura pautada pela compreensão. Por vezes, também, a sobreposição dos dois 

tipos de figuras, a paisagem e a humana, numa região específica, cria uma 

modulação e consequentemente um ritmo em que a relação figura/fundo adquire 

uma fusão particular, numa sugestão de sinergia quase absoluta entre o nativo e a 

natureza, em oposição ao desbravador que irrompe e assim violenta o tecido da 

floresta: é o que acontece em A conquista do Amazonas.15 

Tal ordenação plástica reverbera por todas as camadas de sentido, algumas 

vezes mais, outras menos, independentemente da competência de um espectador 

enunciatário para decodificá-la, pois a fundamentação sensível com que essas obras 

foram plasmadas obedece a oposições muito primárias arraigadas sensorial e 

culturalmente em nossa própria constituição corporal. Diante desse fato, a vivência 

particular do artista enunciador ao erigir um discurso plástico encontra eco, 

superpõe-se pelo menos em parte à vivência de um enunciatário, desnudando e 

desdobrando o discurso num movimento sem fim com relação às suas 

possibilidades de sentido. 

A estrutura de um objeto plástico guarda ainda muitos caminhos a serem 

percorridos, não obstante os trabalhos de Greimas, Floch, Thürlemann e tantos 

outros já terem avançado significativamente. Esperamos, por fim, que este trabalho 

em particular possa fazer parte desse percurso e contribuir tanto para o 

desenvolvimento da metodologia de análise proposta pela semiótica plástica, quanto 

para o aprofundamento do discurso plástico da pintura histórica de Antônio 

Parreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Cf. Fig. 18, na p. 111. 
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1. PINTURA DE PAISAGEM: UM GÊNERO MENOR? 

 
 

Tudo vive num fluxo contínuo na terra: nela, nada 
conserva uma forma constante e definitiva e 

nossas afeições, que se apegam às coisas 
exteriores, passam e se transformam 

necessariamente como elas. Sempre à nossa 
frente ou atrás de nós, lembram o passado, que 

não mais existe ou antecipam o futuro que, muitas 
vezes, não deverá existir: nada há de sólido a que 

o coração se possa apegar. 
 

Jean-Jaques Rousseau (1986) 
 

 

1.1. O cromático e o eidético na pintura de paisagem: espaço e 
picturalidade 

 De todos os gêneros de pintura, talvez a paisagem seja o que mais se 

aproxime e recrie as condições do processo de aparição da realidade visual, o 

processo de como o mundo toma forma para os nossos sentidos. Uma relação entre 

a paisagem como prática de pintura e como instrumento para uma reconstrução 

artística da realidade aparente pode ser verificada em vários momentos ao longo da 

História da Arte. Neste primeiro capítulo, analisaremos não só essa relação, na 

produção paisagística do pintor fluminense Antônio Diogo da Silva Parreiras, mas 

também delinearemos os primeiros contornos da influência dessa experiência vivida 

pelo pintor em sua pintura de história. É esse em suma nosso objeto de estudo e o 

que discutiremos nesta tese. Nesse sentido, propomos começar com as seguintes 

questões, que irão nortear este capítulo: que aspectos presentes no gênero da 

paisagem o tornam singular e marcam sua especificidade plástica? Qual o papel 

desse tipo de pintura praticado largamente por Parreiras em sua produção histórica? 

Veremos daqui em diante que o cromático, mais do que o eidético, é o grande 
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responsável pela construção do espaço da paisagem na pintura, assim como o 

sentido plástico de reorganização do espaço inerente à paisagem como gênero é 

responsável pela construção do texto histórico de Parreiras. 

 
1.1.1. O gênero da mancha no tempo 

Inúmeros são os artistas, períodos e estilos nos quais podemos encontrar a 

associação da paisagem como gênero artístico com processos de fundação da 

realidade plástica. Leonardo da Vinci (1452-1519), numa de suas reflexões mais 

conhecidas para o que deveria ter sido o seu tratado artístico, já falara do curioso 

efeito provocado por manchas em paredes sujas, de como esse tipo de padrão 

visual irregular pode ser produtivo para a construção plástica, particularmente no 

que diz respeito à paisagem: 

 
Não posso deixar de incluir entre esses preceitos uma nova e especulativa 
invenção que, embora me pareça mesquinha e quase ridícula, é, sem 
dúvida, muito útil para estimular ao engenho várias idéias. É a seguinte: se 
você observar algumas paredes sujas de manchas ou construídas com 
pedras diferentes e se puser a inventar cenas, ali poderia ver a imagem de 
diferentes paisagens, embelezadas com montanhas, rios, rochas, árvores, 
planícies, grandes vales e colinas de todos os tipos (...) Ocorre em relação a 
essas paredes o que ocorre em relação aos sinos, em cujo badalo você 
escuta o que quer. (DA VINCI, 2000, p. 174) 

 
O mesmo processo de formulação de uma paisagem artística a partir de 

certos padrões visuais com tendência à indiferenciação parece também ter sido 

utilizado pelo pintor e gravador renascentista alemão Albrech Dürer (1471-1528).16 

Outro exemplo curioso é um método específico para o desenho de paisagens 

produzido por Alexander Cozens no século XVIII, que consistia exatamente em 

sugerir o tema tendo como ponto de partida manchas aparentemente aleatórias.17 

Mais adiante, no século XIX, quando a paisagem praticada ao ar livre passa a 

disputar a primazia estética do seu tempo, e sua natureza de desconstrução do real 

começa a figurar num primeiro plano com o chamado ébauche18, mesmo pintores 

                                                
16 “Dürer também construía eventualmente paisagens a partir de uma mancha” (LICHTENSTEIN, 
2006, p. 20). 
17 “Desenhar... é transferir idéias da mente para o papel... fazer borrões é fazer manchas... 
produzindo formas ao acaso... das quais a mente recebe sugestões... Desenhar é delinear idéias; 
fazer borrões é sugeri-las” (COZENS apud GOMBRICH, 1995, p. 195). 
18 O esboço executado na própria pintura: “Este, pintado de maneira rápida e esquemática, servia de 
base para o trabalho final. Menos ‘acabado’ que o esboço (esquisse), costumava ser feito com cores 
terrosas em uma técnica de esfregação (muitas vezes com panos), dando uma vaga indicação da 
modelagem da composição final. As massas mais importantes de luz e sombra eram aplicadas com 
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que não aderiram completamente ao gênero e à técnica impressionista da época, 

como Edgar Degas (1834-1917), utilizavam-nos como exercício de ateliê.19 É 

importante ressaltar que a paisagem como gênero independente, produto do século 

XVI, esteve presente no período de definição do confronto histórico entre 

desenhistas e coloristas, acirrado a partir do século XVII, assim como em todos os 

subsequentes períodos artísticos até o século XIX, sempre encarada como um 

gênero menor, à margem dos gêneros considerados mais elevados, como o retrato 

e o histórico.20 

No Brasil, a prática da pintura de paisagem afirma-se no século XIX, 

inicialmente “pelo traço de estrangeiros que por aqui passaram com propósitos que 

iam do simples registro da flora e fauna para estudos científicos, até a construção de 

uma identidade visual das terras brasileiras” (PORTELLA, 2001, p. 2) e, mais tarde, 

com a criação da Academia Imperial das Belas Artes, onde marcou presença como 

tema para programa de aula desde os primeiros estatutos.21 Nesse início do ensino 

das artes em nosso país, mesmo sendo a pintura de paisagem subordinada à 

pintura de história, encontrou aqui a primeira, pela exuberância e prolixidade de 

nossa natureza, um terreno fértil para o seu desenvolvimento. A importância 

crescente da paisagem como projeto para a construção de uma identidade nacional, 

a ser forjada pelas elites e órgãos de inteligência, pode ser verificada mais 

fortemente a partir da década de 1840, encetando até mesmo uma questão como o 

meio ambiente.22 Entretanto, é sobretudo a partir da década de 1880, com a 

formação do chamado Grupo Grimm23, do qual Parreiras fez parte, e com o início do 

regime republicano, proporcionando o surgimento de um público consumidor de 

                                                                                                                                                   
uma superfície fina de tinta, sobre a qual eram aplicadas camadas de verniz ou de tinta mais 
espessa” (BLAKE; FRASCINA, 1998, p. 86). 
19 “As raras [paisagens] que fez executou em seu ateliê e totalmente de memória” (VALÉRY, 2003, p. 
85). 
20 Aprofundaremos essa organização dos gêneros no Capítulo 2. Semiotização da pintura histórica de 
Antônio Parreiras. 
21 “Os Estudos da Imperial Academia e Escola das Belas Artes serão divididos em seis Classes, pelas 
seguintes Aulas. 1.a Desenho de figura, paisagem e ornamentos” (Estatutos da Imperial Academia e 
Escola das Belas Artes, estabelecida no Rio de Janeiro por Decreto de 23 de Novembro de 1820, p. 
2). 
22 A esse respeito, Mattos discute “um vínculo entre os projetos de Taunay (o pintor Félix-Émile 
Taunay – 1795-1881) para uma pintura nacional e um importante debate sobre o destino das florestas 
brasileiras (...)” (MATTOS, 2008, p. 493). 
23 O famoso grupo de pintores paisagistas formado em torno do pintor bávaro Johann Georg Grimm 
(1850-1912), após este ter abandonado o ensino da pintura de paisagem na Academia Imperial em 
1884. 
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pintura oriundo da produção cafeeira, que a pintura de paisagem ganha mais espaço 

e independência na produção e nas demandas de mercado.24 

Todavia, se é numa análise imanente que este trabalho se concentra, não 

deixa de ser importante notar que, contextualmente, a prática da pintura de 

paisagem ganha força em nosso país num momento de transformação e 

reacomodação política. A despeito do presente trabalho não se concentrar numa 

análise das possíveis relações de sentido entre a pintura de paisagem e o contexto 

brasileiro em fins do século XIX, há nessa relação uma imbricação de valores 

comuns, como o retorno a um estado de origem ou de reestruturação de uma 

realidade, por exemplo. Como veremos mais adiante, esse contexto pode ser 

apreendido na obra de Parreiras pelo vínculo que o nível superficial das figuras do 

conteúdo – em específico a paisagem – guarda com o seu nível de manifestação.25 

A paisagem, nesse sentido, possibilita e engendra a narrativa desse contexto na 

obra de Parreiras, pela utilização que o pintor faz da capacidade de dissolução e de 

facilitação à reordenação contida nesse gênero. 

 

1.1.2. Paisagem, ordem e origem 

Antes de entrarmos efetivamente na análise do texto plástico de Parreiras, é 

necessário ainda fazer algumas considerações sobre a paisagem. A presença 

crescente da paisagem como gênero em importantes períodos artísticos, como 

mencionado pouco acima, indica sua participação direta nas transformações 

estéticas ocorridas. Destacamos três aspectos desse gênero que nos permitem 

compreender melhor a relevância que pode ter tido nessas transformações: 1- O 

termo paisagem, nesse caso, a paisagem natural, remete invariavelmente ao termo 

natureza, algo que no imaginário, em especial o do senso comum, seria uma 

espécie de origem de tudo. Se a natureza como essa origem não pode ser 

logicamente esse em si ingênuo, impossível de ser acessada, ela coincidirá dessa 

                                                
24 Um sinal dessa mudança, no que se refere particularmente à produção de Parreiras, pode ser 
observado na exposição que o pintor realizou em São Paulo, no ano de 1893, obtendo como 
resultado três encomendas para a produção de vistas de propriedades rurais e urbanas e o total de 
24 paisagens vendidas até o dia 26 de junho, com encerramento da exposição previsto para o dia 30 
de junho. Cf. O Estado de São Paulo, 29 de junho de 1893, p. 1. 
25 O nível de manifestação é aquele que sustenta e expressa, através do plano de expressão (PE) – 
no caso plástico, formado pelos elementos eidéticos, cromáticos, matéricos e topológicos – o plano 
do conteúdo (PC), formado pelos valores dos níveis fundamental, narrativo e discursivo (o percurso 
gerativo de sentido). 
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forma com a própria ideia de paisagem em suas diversas manifestações, como 

postula Cauquelin: 

 
Originária, a paisagem? Isso não seria confundi-la com aquilo que ela 
manifesta a seu modo, a Natureza? O originário, sob a forma, entre outras, 
da Natureza permanece fora de alcance: a Natureza é ‘uma idéia que só 
aparece vestida’, isto é, em perfis perspectivistas, cambiantes. Ela aparece 
sob a forma de ‘coisas’ paisagísticas, por meio da linguagem e da 
constituição de formas específicas, elas próprias historicamente 
constituídas. (CAUQUELIN, 2007, p. 29) 
 

Por conseguinte, a paisagem como a face da natureza poderia ser 

homologada a valores como nascimento, pureza, indiferenciação e continuidade, por 

exemplo, enfim, um recomeço. É como pensava o próprio Parreiras quando relata: 

“Depois de tanta luta [se referindo ao embate que teve com o meio acadêmico após 

a reforma de 1890] precisava purificar-me física e moralmente. De novo fui habitar 

as matas” (PARREIRAS, 1999, p. 103). 2- O artista produtor de paisagens tem 

frequentemente que lidar com um problema concreto, que é a organização no texto 

planar26 de uma grande quantidade de elementos figurativos, constituídos por uma 

infinidade de possíveis relações entre os chamados formantes plásticos – que são 

unidades mínimas do plano de expressão do objeto planar, comparáveis aos femas, 

que constituem os fonemas (significantes sonoros) no sistema verbal, mas 

essencialmente distintos desses por apresentarem uma articulação com o conteúdo. 

Os formantes plásticos são traços distintivos visuais que, em conjunto formam 

figuras da expressão, como, por exemplo, a cor laranja, que é constituída pelos 

traços vermelho e amarelo numa determinada proporção, e pode evocar, por sua 

dinâmica ambígua de contenção (vermelho) e de expansão (amarelo), uma tensão 

                                                
26 Para a semiótica plástica, originada da semiótica francesa, uma pintura, assim como qualquer 
produção, pode ser encarada como um texto: “A semiótica estuda a significação, que é definida no 
conceito de texto. O texto, por sua vez, pode ser definido como uma relação entre um plano de 
expressão (PE) e um plano de conteúdo (PC). O plano de conteúdo refere-se ao significado do texto, 
ou seja, como se costuma dizer em semiótica, ao que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. 
O plano de expressão refere-se à manifestação desse conteúdo em um sistema de significação 
verbal, não-verbal ou sincrético. Os sistemas verbais são as línguas naturais e os não-verbais, os 
demais sistemas, como a música e as artes plásticas” (PIETROFORTE, 2004, p. 11). No caso do 
signo visual, como uma pintura, que opera por uma correspondência entre estes dois planos, 
identificar um conteúdo depende necessariamente do estabelecimento de uma correlação entre 
expressão (forma, como se costuma dizer) e conteúdo. Nunca é demais repetir que, se essa 
correlação ocorrer entre duas (ou mais) categorias do PE, como /horizontal/ vs. /vertical/, 
homologadas a duas categorias do PC, como /morte/ vs. /vida/, ela é chamada pela semiótica de 
semissimbólica. Se essa correlação repousar sobre uma unidade indecomponível em figuras 
menores, ela é denominada simbólica, como a linguagem codificada da alegoria nas artes plásticas, 
que opera por um conhecimento puramente lexical. 
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semântica entre a vida e a morte, por exemplo27. 3- A distância entre observador e 

objetos acaba dissolvendo parcialmente os últimos e, não raras vezes, funde partes 

ou objetos inteiros por uma semelhança excessiva entre estes – e nesse sentido, 

quanto maior for a distância, maior será esse efeito –, exatamente como descreve 

Merleau-Ponty: “Se caminho em uma praia em direção a um barco encalhado e a 

chaminé ou o mastro se confundem com a floresta que circunda a duna, haverá um 

momento em que estas partes se juntarão vivamente ao barco e se soldarão a ele” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 40). Como o autor descreve, há uma espécie de 

reversão da estrutura reconhecível das figuras do mundo, o que provoca uma 

suspensão de seu sentido lexical e instaura uma reorganização das partes 

envolvidas, sugerindo novas relações entre elas. Em outras palavras, o processo de 

significação que conduz a um determinado efeito de sentido28 em que uma figura do 

mundo é estabilizada e, por conseguinte, reconhecida, sofre uma “suspensão da 

modalização epistêmica” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 491) do fazer 

interpretativo do enunciatário, para logo em seguida formar novas relações estáveis. 

Assim, a solidariedade entre os chamados plano da expressão (PE) e plano do 

conteúdo (PC), função básica para a formação de um signo, é reestruturada. As 

seguintes palavras de Greimas corroboram as de Merleau-Ponty, explicitando muito 

claramente esse fato da percepção bem conhecido e largamente aproveitado pelos 

pintores de paisagem, apesar de o autor não se referir diretamente a esse gênero de 

pintura: 

 
tudo ocorre como se, no encontro das gestalten – formas sob as quais as 
figuras do mundo se erguem diante de nós –, nossa leitura socializada se 
projetasse à frente e as vestisse, transformando-as em imagens, 
interpretando as atitudes e os gestos, inscrevendo as paixões nos rostos, 
conferindo graça aos movimentos. Porém também é como se, às vezes, em 
vista de uma “deformação coerente” do sensível – como diria Merleau-Ponty 
–, uma leitura segunda, reveladora das formas plásticas, fosse à frente das 
formas iconizáveis e reconhecesse nelas correspondências cromáticas e 
eidéticas “normalmente” invisíveis e outros formantes mais ou menos 
“desfigurados” aos quais ela se apressaria a atribuir novas significações. 
Desse modo, poder-se-á dizer, a pintura se põe a falar sua própria 
linguagem. (GREIMAS, 2002, p. 73 e 74) 
 

                                                
27 “O formante não é, portanto, uma unidade sintagmática do plano de expressão (como são, por 
exemplo, o fema, o fonema ou a sílaba) considerada em si; é mais propriamente ‘o formante de...’, e 
decorre do uso e não da estrutura” (GREIMAS, 1986, p. 4). 
28 Segundo Possenti, “o sentido do discurso é seu efeito de sentido, isto é, o que se produz na ordem 
da significação, pelo fato de ter acontecido em determinado enunciado em determinadas condições 
de enunciação” (POSSENTI, 1988, p. 201 e 202). 
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 Por essa reversibilidade do universo figurativo promovida pela paisagem, 

criando as condições favoráveis para o estabelecimento de novas relações 

estruturais, esse gênero potencializaria a plasticidade, a maleabilidade da matéria 

observada pelo pintor num grau maior do que na elaboração de um retrato, por 

exemplo, que teria uma solidez acentuada, sendo de mais difícil acesso à 

“imaginação”. É o que podemos concluir a partir das palavras de Baudelaire: 

“Quanto mais a matéria é, em aparência, concreta e sólida, mais o trabalho da 

imaginação é sutil e laborioso. Um retrato!” (BAUDELAIRE, 2008, p. 128). O que 

existe de sólido e concreto na percepção que envolve a feitura de um retrato, existe 

de fluido e maleável numa paisagem. São, portanto, duas tendências opostas. 

Podemos traçar um paralelo em relação aos quatro elementos materiais: Bachelard 

nos chama a atenção para a solidez, a positividade da terra em contraste com a 

substância mais volátil do fogo, da água e do céu: 

 
De fato, diante dos espetáculos do fogo, da água, do céu, o devaneio que 
busca a substância nos aspectos efêmeros não era de modo algum 
bloqueado pela realidade. Estávamos verdadeiramente diante de um 
problema da imaginação; tratava-se precisamente de sonhar uma 
substância profunda o fogo tão vivo e tão colorido; tratava-se de imobilizar, 
diante de uma água fugidia, a substância dessa fluidez; enfim, era preciso, 
diante de todos os conselhos de leveza que nos dão as brisas e os vôos, 
imaginar em nós a própria substância dessa leveza, a própria substância da 
liberdade aérea. Em suma, matérias sem dúvida reais, mas inconsistentes e 
móveis, reclamavam ser imaginadas em profundidade, numa intimidade da 
substância e da força. Mas com a substância da terra, a matéria traz tantas 
experiências positivas, a forma é tão manifesta, tão evidente, tão real, que 
não se vê claramente como se pode dar corpo a devaneios relativos à 
intimidade da matéria. (BACHELARD, 1991, p. 2) 

 
Enquanto um retrato encerra valores que nos remetem a “experiências 

positivas”, nas quais a forma se encontra mais “manifesta”, mais “evidente”, valores 

que tendem à separação, à exclusão, à ordem (no sentido da divisão e simplificação 

de algumas áreas), uma paisagem irá conter valores de “fluidez”, como os da “água 

fugidia”, de “leveza”, como os que “nos dão as brisas e os voos”, valores com uma 

tendência para a união, para a inclusão e a desordem29, antes de caminharem em 

direção a um determinado efeito de homogeneidade visual. Na verdade, ordem e 

desordem dependem intimamente da quantidade de elementos e de relações 

estabelecidas num todo. Numa paisagem, essa quantidade é quase sempre alta, o 

                                                
29 Pelo menos até uma determinada etapa (D) de ordenação dos elementos (explicamos melhor isso 
nas p. 73, 74 e 75). 
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que favorece a desagregação das relações. Contudo, é preciso esclarecer desde já 

que essa desordem é apenas inicial e parcial, pois esse choque de estruturas é 

sucedido pela tendência à uniformização, à homogeneização das áreas, gerada por 

uma reorganização dos traços pela semelhança contida nesse material. 

 Numa análise sobre a teoria de A. Riegl a respeito das duas abordagens na 

arte, a tátil e a óptica, Zilberberg esclarece: “o espaço óptico misturando, 

emaranhando, ‘revelava a desordem das coisas’ e virtualizava sua ‘clara 

indivualidade material’ segundo Riegl” (ZILBERBERG, 2007, p. 9).30 Desse modo, na 

visão do teórico alemão, o “espaço óptico” se caracterizaria por uma tendência à 

desordem, em que a clareza e a solidez da matéria seriam apenas uma 

possibilidade ainda não realizada. Daí ser comum vermos um paisagista tratar esse 

emaranhado que forma a paisagem como uma mancha, ou falar de uma apreensão 

das “massas” em detrimento dos detalhes ou dos elementos separadamente.31 Em 

síntese, o artista se vê numa situação dicotômica diante da paisagem: ao mesmo 

tempo que as grandes distâncias promovem a desagregação da realidade aparente, 

convidam o pintor a reestruturá-la, a rearticulá-la pela sugestão de simplicidade 

gerada por novas relações. Desse modo é que termos como “mancha” e “massas” 

parecem universais e fazer parte do vocabulário de todo paisagista, o que não foi 

ignorado por Antônio Parreiras, que não só os usava, mas também entendia que a 

aplicação concreta dos termos era uma tônica entre os que considerava serem os 

melhores artistas: “‘Efeito - justeza de valores - boa localização de massas – 

largueza e espontaneidade, simplicidade de feitura eis o que todos os grandes 

mestres atuais procuram – para representação ideal da vida e da natureza” 

(PARREIRAS, 2000, p. 84 e 85). 

A necessidade de ordenação de um todo visual que prima pelo excesso de 

configurações como na paisagem é de certa forma facilitada, digamos, por uma 

vocação para a indiferenciação do campo visual. Na experiência empírica de um 

pintor de paisagens como Parreiras, isso é indiscutível, quando diz, por exemplo, 
                                                
30 “L’espace optique en mélangeant, enchevêtrant, ‘dévoilait le désordre des choses’ et virtualisait leur 
‘claire individualité matérielle’ selon Riegl” (Todas as traduções desta tese foram realizadas pelo seu 
autor). 
31 É o que vemos, por exemplo, nessa afirmação do paisagista Joseph Vernet (1714-1789): “Quanto 
mais distante o objeto, mais vapores se interpõem entre ele e o olho. É por isso que se percebem 
menos detalhes e a cor desse objeto se torna mais fraca. Esse efeito se manifesta principalmente nas 
sombras dos corpos, que, de acordo com a distância em que se encontram em relação aos olhos, 
nada oferecem senão massas imprecisas em que o tom geral do ar deve estar presente” (VERNET, 
2006, p. 102). 
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que “os objetos se deslocam uns aos outros não pela linha – mas pelo tom – a linha 

desaparece – recebendo o objeto tom do ambiente – seja qual for o objeto” 

(PARREIRAS, 2000, p. 71). Precisamente por esse motivo, Wölfflin vê com 

curiosidade a aplicação da linha, uma categoria plástica responsável pela 

discretização dos objetos, ser utilizada como elemento de construção num gênero 

tão fugaz e ao mesmo tempo denso, como é o caso da paisagem: 

 
A mais interessante aplicação do princípio do estilo linear verifica-se 
exatamente nos casos em que o objeto não guarda a menor afinidade com 
sua representação, chegando mesmo a se opor a ela. É o caso das 
folhagens. Uma simples folha pode ser representada no estilo linear, mas a 
massa da folhagem, a densidade da folhagem, na qual as formas se tornam 
indiferenciadas, não oferece qualquer base à concepção linear (...) existem 
soluções magníficas: os motivos aparentemente inassimiláveis são 
expressos em formas lineares de forte efeito (...)”. (WÖLFFLIN, 2006, p. 53 
e 54)  

 
Assim como Wölfflin, Parreiras afirma existir na pintura de paisagem uma 

oposição direta e desproporcional entre a linha (regida), mais responsável pela 

heterogeneidade das formas, e a mancha (regente), que se caracteriza pela 

homogeneidade delas - embora ambas, a rigor, estejam envolvidas no processo de 

segmentação da realidade aparente: 

 
(...) a linha, o contínuo, ou a igualação (...) esses três fenômenos se 
combinam e formam a origem da segmentação ou discretização do mundo 
percebido que, longe de nos aparecer como um mosaico descoordenado se 
apresenta como uma coleção de segmentos que possuem uma unidade 
interna, inseridos num conjunto também estruturado e relacionado.” 
(EDELINE, 2008, p. 4)32 

 
O certo é que a “desordem” inicial seguida de uma perda da individualidade 

das partes a uma dada distância acaba sugerindo ao artista uma série de 

gradações, de continuidades entre as tonalidades de uma determinada área, 

mostrando-se de grande utilidade para a articulação e a reorganização das partes 

em seu conjunto. É um pouco disso que encontramos abaixo num outro comentário 

que Parreiras faz de uma de suas saídas ao campo: 

 
Eles, e a figura mulambuda do boiadeiro, que os martirizava nas 

ancas já sangrentas, apresentavam-se-me como parte integrante da ampla 
cena bucólica que naquela tarde dourada de março eu via. 

                                                
32 “(...) la ligne, le continu, ou l’égalisation (...) ces trois phénomènes se combinent et forment l’origine 
de la segmentation ou discrétisation du monde perçu lequel, loin de nous apparaître comme une 
mosaïque incoordonnée, se présente comme une collection de segments possédant une unité interne 
et insérés dans un ensemble lui aussi structuré et lié”. 
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Não se destacavam eles de um fundo liso, propositalmente esbatido e 
vago como em geral se nota nos quadros de pintores de figura que não 
estudaram a paisagem. 

Muito pelo contrário. A boiada e o seu guia, embora envolvidos pela 
poeira dourada que os ia acompanhando, estavam ligados ao solo, às 
árvores, ao céu pela participação dos tons em reflexos. (PARREIRAS, 2000, 
p. 81) 

 
O crítico de arte Gonzaga Duque (1863-1911), a despeito dos inúmeros 

comentários negativos que faz sobre Parreiras no início da carreira do pintor, muitos 

deles relacionados ao colorido “pálido e monótono” (DUQUE-ESTRADA, 2001, p. 

91) e ao “abuso do branco” (DUQUE-ESTRADA, 2001, p. 111),33 também nota que a 

maneira do pintor “distribuir manchas, de contornar as massas, é, vê-se bem, de G. 

Grimm, o mestre” (DUQUE-ESTRADA, 2001, p. 117). Isso reforça a ideia de que 

existia, para além do aspecto positivo observado pelo crítico, um pendor do artista 

em construir sua pintura através de um processo de dissolução das partes, 

utilizando como meio a paisagem. Essa experiência particular com a paisagem é 

que irá fundamentar o processo de significação na pintura histórica de Parreiras, 

como veremos mais adiante. 

 

1.1.3. Do fundo à figura 

 O fato é que, por uma razão ou por outra, o trabalho de dissolução e de 

reintegração das massas da composição na topologia do quadro já estava presente 

na pintura de Parreiras desde as suas primeiras cenas paisagísticas, como podemos 

atestar em Foz do Rio Icaraí (1885 - Fig. 3). Num comentário sucinto sobre o PE 

desse trabalho, podemos dizer que é dominado pela lógica plástica que Wölfflin 

designou de pictórica, isto é, essencialmente, o que vemos são os elementos 

figurativos da composição mergulhados e, por vezes, dissolvidos numa massa 

cromática que desliza sobre toda a superfície. 

Semioticamente, essa operação consiste em suspender por um instante a 

competência epistêmica, o fazer interpretativo e sensível do enunciatário, cessando 

momentaneamente a possibilidade do que Greimas chama de um “crivo de leitura 

natural” (GREIMAS, 2004, p. 89), focado na estabilidade referencial do sentido 

lexical. Inversamente, estabelece uma leitura dos elementos constitutivos do texto, 

                                                
33 O que vemos como características que denunciam: 1- uma inclinação para a harmonização pelo 
elemento cromático, tendência que também caracterizou a pintura de Giovanni Battista Castagneto 
(1851-1900), outro integrante do Grupo Grimm; 2- um efeito decorrente da pintura realizada 
diretamente sob a atmosfera da luz do dia, como sugerem os comentários de Vernet e de Parreiras. 
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no caso de uma pintura, focada em seus contrastes plásticos, que são os termos 

opostos de uma mesma categoria plástica. 

 

            
                Fig. 3 - Foz do rio Icaraí (1885). Óleo sobre tela, 28,5 x 50,5 cm. 
 

Dessa forma, pode-se observar no trabalho um ritmo34 operante no qual a 

figura que era tônica torna-se átona e o fundo que era átono passa a reger a figura, 

e vice-versa, de acordo com o direcionamento de leitura da composição. Essa 

dinâmica fica mais clara ao analisar o Esquema 1 para a Foz do Rio Icaraí, cuja 

composição se estrutura entre a figura humana e a paisagem. Tanto em termos 

cromáticos quanto eidéticos há um fluxo na paisagem que se direciona de maneira 

irregular, mas intensa, num ritmo acelerado para a figura humana localizada próxima 

ao centro do plano do quadro. A totalidade das relações plásticas, regida pela 

categoria topológica, regula o ritmo. Topologicamente, a paisagem engloba a figura 

humana. Servindo a última como um ponto de concentração da composição, ampara 

toda essa convergência, desacelerando o movimento. Nesse momento em que a 

percepção se submete a um ritmo de leitura mais lento, valorizando a individualidade 

de partes da vegetação, ocorre um adensamento do olhar com o aumento da 

                                                
34 Empregaremos nesta tese a palavra ritmo segundo a conceituação da semiótica tensiva, que 
entende a noção como uma variação das subdimensões da tonicidade (tonificação/atonização) e do 
andamento (aceleração/desaceleração), na dimensão sensível da intensidade, da força (representado 
pelo eixo, pelo gradiente vertical no esquema tensivo. Cf. a esse respeito o Esquema 11, na p. 72, 
por exemplo). Nesses termos, uma grandeza sensível percebida de maneira forte, intensa, por um 
sujeito, equivale a um ritmo de leitura tônico e acelerado do texto, desfavorecendo o inteligível e a 
dimensão da extensidade (representado pelo eixo horizontal do esquema). Por outro lado, se ocorre 
uma desaceleração desse ritmo, a apreensão das grandezas no campo de presença (o ato perceptivo 
do sujeito) será átona e inteligível, o que desfavorece o sensível. A tensividade é dessa forma o “lugar 
imaginário em que a intensidade (os estados de alma) e a extensidade (os estados de coisas) se 
juntam. Essa junção define um espaço tensivo de acolhimento das grandezas do campo de presença” 
(TEIXEIRA, 2008-b, p. 166). 
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definição e da quantidade de figuras. Percebe-se então o movimento cadenciado do 

rio através das duas formas triangulares orientadas para a direita na altura de sua 

margem superior, as quais emolduram e acabam por ditar o ritmo do sujeito 

narrativo. Num sentido visual inverso, o mesmo fluxo no arranjo das linhas e massas 

cromáticas traça um percurso expansivo, excêntrico, dispersando-se nas bananeiras 

localizadas no alto, à esquerda. Talvez decorra justamente desse arranjo geral 

específico da composição a sensação descrita por Alfredo Azamor quando viu a 

obra numa exposição de Parreiras: “Sobressaia por efeito de uma atração 

irresistível, a ‘Foz do Rio Icarahy’, talvez a melhor paisagem produzida por Antônio 

Parreiras” (AZAMOR, 1981, p. 62). 
                           

                             
                              Esquema 1: Fluxo eidético/cromático em Foz do Rio Icaraí. 
 

O título do quadro apenas reitera, confirma, de forma redundante, o que as 

figuras enunciam na superfície do discurso plástico. Uma leitura do verdadeiro tema 

da obra se dá, em última análise, a partir da organização das áreas de manchas em 

torno da figura do homem à beira do rio, revelando na sinergia entre este e a 

natureza o tema de uma integração e de um retorno do homem a um estado de 

origem. O estilo é claramente o difundido pelo Romantismo, particularmente o da 

estética do pitoresco, no qual existe a tradução de um determinado estado de alma 

que tende ao lirismo. Em relação à obra analisada, o plano do quadro com 

orientação horizontal sustenta a manifestação desse sentido, em contradição 

apenas com a figura vertical em expansão das bananeiras, que imprime uma nota 

dramática à cena.35 Assim, o que Parreiras articula nessa composição é uma 

evidente tentativa de conciliar, em termos semânticos, uma oposição entre as 

                                                
35 A respeito de elementos verticais em formatos mais horizontais, Kandinsky diz o seguinte: “os 
elementos que tendem para cima são ‘dramatizados’ pelo formato em comprimento (horizontal) 
porque se encontram colocados num meio constrangedor” (KANDINSKY, 1989, p.123). 
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categorias /natureza/ e /cultura/. Nessa oposição, a proporção elevada da paisagem 

em sua relação com o humano é um indício do lugar central que esse gênero vem 

ocupar na construção de uma identidade nacional na arte brasileira do século XIX. 

Lugar este de que o próprio pintor demonstrou ter consciência, quando disse que: 

“enveredando entretanto pela pintura histórica, só tive vantagens em ter sido por 

tantos anos exclusivamente um paisagista. Os períodos mais interessantes e belos 

da história brasileira tiveram sempre como cenário a ‘natureza’” (PARREIRAS, 2000, 

p. 82). 

A análise da Foz do Rio Icaraí nos dá uma ideia inicial do papel da paisagem, 

e de uma forma mais ampla, da natureza na obra de Parreiras. Quando a figura 

humana vincula-se à paisagem, esta não ocupa uma função secundária, não é um 

cenário, pano de fundo para a primeira, enaltecendo ou preparando o olhar para a 

ação de personagens, papel tradicionalmente aceito para a paisagem, que no 

contexto da representação histórica deveria ser “cuidadosamente reconstituída para 

abrigar os atores da cena como em um palco, com auxílio do recurso do claro-

escuro para valorizar a cena principal” (CASTRO, 2005, p. 6). Na contramão dessa 

tendência, Parreiras empresta a materialidade da paisagem à própria ação. A 

paisagem assim pensada não se caracteriza tão somente como a necessária 

ambientação coletada in loco para compor um fato histórico, frequentemente exigida 

em contratos de encomendas de pinturas de história, nem como a prática mais 

objetiva de descrição ou registro da flora que envolve o trabalho de um ilustrador 

botânico, mas, antes disso, transforma o espaço da paisagem em actante36, função 

narrativa cujo papel é operar as transformações concretizadas na cena. 

O pintor de paisagem, que difere de outro pintor, como vimos, pelos aspectos 

sensíveis que envolvem sua temática específica, encontra-se num outro grau dessa 

escala. No trecho abaixo Parreiras fala dessa relação específica que o pintor de 

paisagem tem com seu objeto de estudo, dando especial destaque à árvore na 

paisagem natural como elemento para a expressão. Se cabe ao actante paisagem, 

como dispositivo topológico, regular os enunciados de fazer, as transformações 

narrativas, assim como as projeções no enunciado daquele que enuncia, a árvore, 

                                                
36 Actante = função: no nível narrativo do percurso gerativo de sentido, falamos em ser, coisa ou 
conceito que sofre ou realiza um ato; no nível discursivo, “falamos em eu e tu (...) actantes da 
enunciação, ou seja, em posições dentro da cena enunciativa, aquele que fala e aquele com quem se 
fala” (FIORIN, 2008-b, p. 138). Cf. também papéis actanciais, nota 38, p. 48. 



 
 
 

46 
 

como um formante dessa figura maior e parte integrante de sua função, pode 

concentrar um leque de temas abstratos: 

 
Há muita gente que acredita que ser um bom paisagista é mais fácil do que 
ser um regular pintor de figura. É errada esta suposição – há centenas de 
pintores de figura célebres – paisagistas no mundo inteiro não há uma 
centena – Eu não me refiro ao pintor fotógrafo da paisagem – estes os há 
em quantidade – refiro a intérprete – aquele que – uma síntese perfeita cria 
uma nova natureza que vagamente lembra a real – mas que tem alma – que 
exprime todos os sentimentos humanos – A árvore deixa de ser um 
conjunto de troncos, de galhos, de folhas – para por si só – conter tudo que 
constitui o ambiente em que ela está. Ela denuncia – o país onde nasceu – 
o momento sob cujo aspecto foi vista pelo artista – a estação – a sua idade, 
a sua origem – até a atmosfera que a envolve – A árvore tem o seu 
esqueleto – seus músculos a sua anatomia perfeitamente determinada – 
Com uma árvore – se pode exprimir a alegria, a dor, a velhice, a mocidade – 
o florescência, a decadência – a saudade – a nostalgia. (PARREIRAS, 
2000, p. 69) 
 

 Essa ideia da árvore que pode ser uma síntese da nação e mesmo da 

existência – fruto de uma densidade sêmica realizada por uma superposição de 

impressões figurativas –, bem como exprimir toda uma gama de sentidos por meio 

de sua estrutura visual, sugere o que Parreiras poderia ter como uma função para a 

figura da natureza em sua pintura.  Sobre o quadro histórico O evangelho nas selvas 

(1920 - Fig. 4), elogiado quando exposto em Paris, pelos valores plásticos das 

figuras humanas e de seu entorno, Parreiras faz um comentário que explicita essa 

articulação das figuras do homem e da natureza e a importância da última para a 

manifestação do conteúdo: “Foi assim que o representei (Anchieta) no meu trabalho 

– sentado à raiz de uma árvore, um jequitibá – para mim a árvore mais simbólica 

para sintetizar a floresta brasileira – grandiosa, gigantesca, bela” (PARREIRAS, 

2000, p. 98). 

 Ao comparar o teor dessas ideias sobre a figura da árvore com o que 

Leonardo da Vinci deixou em seus escritos sobre o mesmo tema, percebe-se o 

quanto a intenção de Parreiras difere em relação às pesquisas do emblemático 

pintor renascentista: 

 
Todas as árvores vistas contra o sol são escuras em relação a sua parte 
central; escuridão esta que corresponderá à forma da árvore caso esta 
esteja distante de outras. As sombras derivativas das árvores vistas pelo sol 
são tão escuras quanto aquela situada no centro da árvore (...) Cada ramo 
participa da sombra central de qualquer ramo e, em conseqüência, da 
sombra projetada pela árvore toda (...) (DA VINCI, 2000, p. 126) 
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                             Fig. 4 - O evangelho nas selvas (1920). Óleo sobre tela. 
 

Enquanto o pensamento de Leonardo é revestido do tom normativo 

característico dos preceituários, dos tratados artísticos, Parreiras não se ocupa da 

fixação de regras objetivas sobre a observação direta do objeto comentado; opta 

antes por discorrer a respeito de suas possibilidades de expressão, o que denota 

sua preocupação com relação ao sentido desse elemento paisagístico. A visão 

maleável e condensadora de intensidade que Parreiras tem sobre a árvore, cuja 

aparência “pode conter tudo que constitui o ambiente em que ela está”, se completa 

com as palavras de Roger de Piles sobre as árvores de Ticiano (c. 1485-1576) e 

Annibale Carracci (1560-1609)37, as quais, percebidas como intensidades pelo 

“contraste” e pelo “desigual”, ou pela “extravagância”, que pode se referir à 

quantidade dos elementos presentes, marcam o sentido de irregularidade e de 

capacidade desse elemento de se moldar ao entorno. É a partir de tais sugestões 

                                                
37 “A árvore não tem proporções fixas: boa parte de sua beleza consiste no contraste de seus galhos, 
na distribuição desigual de seus tufos de folhas e, finalmente, numa certa extravagância em que a 
natureza se compraz e da qual o pintor será um bom árbitro se tiver apreciado bem as obras dos dois 
pintores que acabo de citar” (PILES, 2006-b, p. 63). 



 
 
 

48 
 

presentes na paisagem que Parreiras pôde trabalhá-la como elemento sintático 

fundamental em suas composições. 

A breve correlação de pensamentos sobre essa figura do conteúdo ilustra um 

pouco a função que a ideia de natureza e a figura da árvore têm na obra do pintor 

fluminense. Esses elementos ocupam um importante lugar na obra histórica de 

Parreiras, desempenhando o que a semiótica francesa denomina de papéis 

actanciais.38 A exemplo de Foz do Rio Icaraí, esses actantes assumem papéis de 

um sujeito do fazer, que transforma as etapas da narrativa, que regula os 

deslocamentos enunciativos e consequentemente o sentido do texto visual, tendo 

por base as articulações plásticas eidéticas, cromáticas, matéricas e topológicas. 

 

1.2. A narrativa na experiência paisagística 

A paisagem como gênero de pintura sempre foi relegada a um plano inferior 

em relação aos demais gêneros pictóricos. Se o processo de retorização das artes 

visuais operado no Renascimento logrou organizar e fazer reconhecer o estatuto da 

arte como produção intelectual, por outro lado, a paisagem na escala de gêneros 

nasce como um pano de fundo no universo antropocêntrico do período. Essa 

organização, bem como o lugar da paisagem nela, pode ser verificada em texto de 

André Félibien (1619-1695)39 sobre os gêneros: 

 
Assim, aquele que faz paisagens com perfeição, por exemplo, está acima 
de um outro que só pinta frutas, flores ou conchas. Quem pinta animais 
vivos tem mais mérito do que quem só representa coisas mortas e sem 
movimento. E, como a figura humana é a mais perfeita obra de Deus sobre 
a terra, é certo também que aquele que se faz imitador de Deus ao pintar 
figuras humanas é muito mais excelente que todos os outros. (FÉLIBIEN, 
2006-b, p. 40) 

 
Mesmo quando é considerada de forma independente, a paisagem tem de 

obedecer a certas regras, como a exigência da figura humana ou, no mínimo, de 

animais para animar, para “dar alma” à cena, sob pena de ser criticada pela 

                                                
38 Papéis actanciais são percursos de um determinado actante em relação a um objeto e a um valor. 
Ex: a conjunção da figura humana com o rio em Foz do Rio Icaraí poderia ser também, digamos, a 
consequência da busca de um sujeito narrativo pescador por seu objeto de valor, o peixe, seu 
alimento, nesse sentido, eufórico, de valor positivo. Esse fazer se dá na própria paisagem que é 
concretizada por meio do nível de manifestação visual, concretizando igualmente a competência do 
sujeito que age. A natureza na figura da paisagem e caracterizada pela modalidade do fazer tem, 
portanto, nesse caso, o papel de conjungir o sujeito com seu objeto. 
39 Teórico da arte, ocupou o cargo de secretário da Academia Real de Pintura e Escultura francesa no 
século XVII. 
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ausência de uma ação que a engrandeça, que a enobreça em termos de conteúdo: 

“Dentre as coisas que dão alma à paisagem, cinco são essenciais: as figuras, os 

animais, a água, as árvores agitadas pelo vento e a leveza do pincel. Poderíamos 

acrescentar os vapores, quando o pintor tem a oportunidade de colocá-los em cena” 

(PILES, 2006-b, p. 62). 

De acordo com esses preceitos de organização, para ser digna, a pintura de 

uma paisagem deveria conter o que caracterizava o gênero mais elevado na escala, 

a saber, a representação de figuras humanas e de uma narrativa da pintura de 

história. A relação dessa regra com a pintura de paisagem de Antônio Parreiras 

acabou por forjar as bases para uma articulação com sua pintura histórica e a 

representação dos grandes temas nacionais. Veremos abaixo que essa regra não é 

totalmente vazia; nela concentra-se aspecto importante para o sentido de 

transformação e de ritmo no texto planar. 

 

1.2.1. Paisagem animada 

Se no século XIX a pintura de paisagem torna-se uma prática de vanguarda 

que caracteriza o pintor moderno por encabeçar as pesquisas plásticas ligadas à luz 

e à cor, são essas pesquisas que irão trazer à tona cada vez mais a realidade 

particular do plano de expressão da pintura e o trabalho com as categorias plásticas, 

desembocando num “realismo pictural”, assim difundido e denominado por pintores 

modernistas como Léger (1881-1955).40 E se a rigor o avanço da paisagem resultou 

nesse quadro dentro das artes plásticas, é porque esse gênero contribuiu 

paulatinamente para a destituição da temática como eixo organizador de uma escala 

de importância dos gêneros. Esse estado estético de supressão, de sublimação 

progressiva do conteúdo anedótico, do enunciado plástico como história é o que 

evidencia a crítica que Valéry faz à crescente presença desse gênero no cenário 

artístico: 

 
Foi assim que o interesse da paisagem se deslocou 

progressivamente. De acessório de uma ação, mais ou menos comandada 
por ela, tornou-se lugar de maravilhas, sítio de devaneio, prazer dos olhos 
distraídos... Depois, a impressão vence: Matéria ou Luz dominam. 

                                                
40 “(...) la qualité d’une oeuvre picturale est en raison directe de sa quantité de réalisme (...) le 
réalisme pictural est l’órdonnance simultanée des trois grandes quantités plastique: les Lignes, les 
Formes et les Couleurs" (“a qualidade de uma obra pictural está numa razão direta com a sua 
quantidade de realismo (...) o realismo pictural é a ordenação simultânea de três grandes quantidades 
plásticas: as Linhas, as Formas e as Cores”) (LÉGER, 1965, p. 11). 
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Observa-se então que o domínio da pintura foi invadido em poucos 
anos pelas imagens de um mundo sem homens. O mar, a floresta, os 
campos em estado desértico satisfazem a maioria dos olhos. Seguem-se 
muitas conseqüências notáveis. 

Sendo a árvore e os terrenos muito menos familiares para nós do que 
os animais, a arbitrariedade aumenta na arte, as simplificações, mesmo 
grosseiras, tornam-se habituais. Ficaríamos chocados se uma perna ou 
braço fossem figurados como se faz com um ramo de árvore. Distinguimos 
muito mal entre o possível e o impossível em termos de formas minerais ou 
vegetais. A paisagem oferece portanto muitas facilidades. Todos começam 
a pintar. (VALÉRY, 2003, p. 142) 

 
 Notam-se nessa crítica algumas qualidades descritas pelo poeta que são 

inseparáveis da pintura de paisagem, como lugar do “devaneio”, dos “olhos 

distraídos”, das “simplificações” ou da indistinção “entre o possível e o impossível”, 

as quais justamente marcam a plasticidade, a flexibilidade e a natureza 

reestruturadora inerente a esse gênero do qual Parreiras soube tirar partido. 

Retomando o pensamento de Baudelaire a respeito da tendência do retrato à 

concretude41, podemos dizer que a solidez da figura humana vai sendo substituída 

pela fluidez da paisagem ou, em outros termos, a figura, definida, cede lugar ao 

fundo, indefinido, seja no nível da expressão, seja no nível do conteúdo. No PE 

como vimos anteriormente, a paisagem tende a um domínio da categoria plástica 

cromática que acaba por reger a categoria eidética, ao passo que, no PC, a 

eliminação de personagens ou objetos que marquem a presença da narrativa no 

nível anedótico, no nível figurativo superficial do discurso, torna o sentido da 

narrativa mais abstrato. 

 Curiosamente Parreiras faz o caminho inverso. Após dominar o gênero da 

paisagem e todo o sentido de liberdade que o cerca, o pintor inicia uma produção de 

pintura histórica e tem de lidar com a coerção textual e contextual que envolve esse 

gênero. Todavia, antes disso, a presença da figura em sua produção de paisagem 

pode ser encarada como um ensaio ou um estágio anterior mais simples, no qual as 

relações entre esses actantes se tornarão mais complexas do ponto de vista de suas 

qualidades e de suas quantidades. 

Esse caminho trilhado pelo pintor em direção aos temas históricos parece ter 

sido indicado no início de sua carreira a partir dos apelos da crítica brasileira, cujo 

teor veiculava o tradicional requisito retórico da teoria da arte a respeito da 

necessidade de “entes animados” na paisagem: 

                                                
41 Cf. p. 39. 
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(...) ‘Uma cascata em Teresópolis’ é uma paisagem que muito agrada. Aí a 
vista se extasia diante de um dos mais apreciáveis aspectos da natureza. 
As árvores que margeiam a cascata parece terem sido delineadas por mão 
de mestre. Entretanto, julgamos que a falta de um ou mais entes animados 
é sensível neste quadro, que torna-se uma obra mal acabada, pois que, 
para uma pintura ser verdadeiramente bela, é preciso que reúna num 
mesmo lugar as formas diversas e mais expressivas da vida física, animal e 
psicológica. (BRIGGS, 1885, p. 63) 

 
A crítica de Briggs é contundente no que diz respeito a essa exigência da 

retórica artística, sendo, portanto mais tradicional. Gonzaga Duque, por sua vez, já é 

partidário de uma vertente mais moderna, como a de Zola, herdeira direta de 

Diderot, que modifica a lógica de análise de uma obra deslocando-a de um foco no 

enunciado como história, determinado por um conhecimento anedótico e erudito, 

para o enunciado como grandeza plástica, determinado por um saber sensível. 

Todavia, isso não impede Duque de expressar sua opinião sobre o assunto, que no 

final das contas não difere muito da visão tradicional, como comprova o trecho 

abaixo em que comenta uma das primeiras exposições de Antônio Parreiras: 

 
Nada, absolutamente nada tenho que ver com a escolha do assunto, porque 
isto não entra na competência da crítica; e, posto que partidário convicto da 
necessidade de figuras na paisagem, não lhe perguntarei por qual razão 
deixa de animar os seus quadros. (DUQUE-ESTRADA, 1886, p. 117) 

 
A despeito de seu forte temperamento e de sua convicção como paisagista, 

Parreiras leva em consideração tais críticas e repensa a questão da figura animada, 

dispondo-se a trabalhá-la em sua pintura de paisagem: 
 
Acharam as minhas paisagens desertas, escuras, verdes, muito verdes, 
brutais... E gritaram-me que era preciso animá-las. Compreendi... Faltavam-
lhes os troncos a sangrar pelos fundos golpes exterminadores do lenhador, 
do carvoeiro. Faltavam-lhes o trilho, a larga estrada. Faltavam-lhes o animal 
devorando os rebentos novos, despedaçando, na ânsia voraz, as redes 
finíssimas de entrelaçado e florido cipoal. (PARREIRAS, 2000, p. 78) 

 
 Parreiras compreende essa regra circunscrito à maneira pela qual tanto a 

teoria quanto a crítica da arte a entendiam e promoviam, isto é, tendo em conta que 

a inserção de seres animados na paisagem a aproximaria do topo da hierarquia de 

gêneros e automaticamente de uma ação narrativa com personagens e uma história, 

a qual no gênero histórico poderia ser, em resumo, literária, histórica ou religiosa. A 

narrativa assim pensada é definida pela semiótica como um “discurso narrativo de 

caráter figurativo (que comporta personagens que realizam ações)” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p. 327), diferentemente da ideia de narratividade inerente a 
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qualquer texto e que pertence ao nível narrativo do percurso gerativo criado pela 

semiótica. Esse modo de ver a narrativa restringe-a a alguns gêneros de texto 

apenas. Contudo, se a visão que a teoria da arte tinha sobre a narrativa era parcial, 

o objetivo de “animar” a cena não está de todo em discordância com o que a 

semiótica diz em relação à construção de sentido em um texto. Se podemos fazer 

corresponder o termo “animado”, com variações como vivo, movimento, algo em 

transformação, e se “em um discurso, o sentido apenas é apreensível por meio de 

suas transformações”, assim “como toda narrativa repousa também sobre uma 

transformação semântica” (FONTANILLE, 2007, p. 87 e 88), conclui-se que 

apreender o sentido em um discurso narrativo é apreender o que nesse discurso 

existe de dinâmico, de animado, suas correlações, realizadas ou virtualizadas. 

 

1.2.2. A transformação na paisagem 

No âmbito da narrativa em pintura pode-se inferir então que a maior 

probabilidade de ação, de mobilidade que uma figura humana ou um animal 

carregam tonifica a cena em suas possibilidades de transformação e 

consequentemente de sentido. Isso equivale a dizer, nos termos da semiótica, que, 

no nível de uma sintaxe narrativa, a pressuposição de estados anteriores ou 

posteriores à cena fixada pelo pintor ganha em intensidade no PC quando da 

inserção desses actantes. Numa ligeira análise, se retiro a figura humana e a casa 

da Foz do Rio Icaraí, por mais que eu possa perceber transformações na paisagem, 

como aquelas contidas na vegetação, nas correlações entre as plantas menores e 

os arbustos e árvores, pressupondo assim um crescimento, ou entre o verde 

saturado e o ocre pálido das folhas, pressupondo um definhamento destas, a cena 

perderia em acento e complexidade, pois podemos pressupor inúmeras ações da 

figura humana, como por exemplo a sugestão de seu deslocamento para a casa – 

que um clarão estreito na vegetação realiza – quase imperceptível, que desaparece 

atrás do primeiro plano, fazendo desaparecer também a própria figura. 

A intensidade e a importância da figura animada aumentam quando sua 

proporção se amplia em relação ao ambiente, quando o tema tem como foco a ação 

humana, como no caso da pintura de gênero.42 Um exemplo incisivo da utilização 

                                                
42 É o que vemos de forma imediata e bastante expressiva nas obras de Millet (1814-75), nas quais 
completamos as ações de seus lenhadores ou ceifadores por uma pressuposição de mudança de 
seus atos. A posição extrema de seus gestos pressupõe uma mudança de direção deles, como em 



 
 
 

53 
 

desse recurso por parte de Parreiras é Fim de Romance (1912 - Fig. 5), em que 

pressupomos tanto um estado inicial de conjunção com a vida quanto sua 

transformação para o que a obra exibe no nível superficial das figuras, um estado 

final de disjunção com a vida. Nesse caso, o título da obra completa, especifica e 

complexifica a narrativa, na medida em que expõe uma perda anterior à da cena: a 

perda do amor. O percurso narrativo se desdobra num movimento da imaginação 

que leva à pressuposição de estados e de uma transformação anteriores aos limites 

do texto imagético propriamente dito. 
                                              

          
Fig. 5 - Fim de Romance (1912). Óleo sobre tela, 96 x 185 cm. 

 
É importante reiterar um ponto fundamental na construção do sentido na obra 

de Parreiras. Assim como em Foz do Rio Icaraí, comentada há pouco, a paisagem 

de Fim de Romance, mesmo com um mínimo de elementos e reduzida basicamente 

a um caminho que atravessa a figura principal, constrói o enunciado de 

transformação não só por uma pressuposição deste no PC, mas, diretamente pelos 

contrastes plásticos no PE. Dessa forma, pelas direções lineares diagonais 

ascendentes do caminho que corta a composição, aceleradas por sua forte 

convergência, a paisagem manifesta eideticamente no PE a concretização do 

disparo e a transformação central do sujeito narrativo no PC. Concomitantemente a 

este conteúdo de superfície, o mesmo actante anterior (caminho) controla a 

pressuposição de todo o percurso narrativo, desde o momento em que orienta nosso 

olhar para fora da cena na parte inferior esquerda, onde todo o romance se iniciou, 

até o seu desfecho na altura das nuvens. 

                                                                                                                                                   
seu lenhador de O cortador de Troncos, que, com a foice suspensa acima da cabeça, não pode 
conduzi-la senão para baixo. 
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O detalhe dos pássaros na área do céu – longe do que poderíamos pensar 

ser um puro preciosismo, excesso banal na representação da cena – continuando o 

percurso que o olhar atualiza ao longo da estrada, realiza a performance, espargindo 

a ação nas massas das nuvens. Os pássaros e as nuvens figurativizam então o 

tema da libertação do sofrimento e o reencontro com a paz de espírito. A paisagem 

é tanto uma estrutura transformadora e que controla a performance do sujeito, 

quanto um alvo onde se manifesta a sanção, no caso positiva, pela suspensão da 

falta inicial. A extrema plasticidade da figura da paisagem permite ao pintor 

manipulá-la simplificando e rearticulando seus traços, sem desestabilizá-la como 

figura do mundo, sem que seu efeito de sentido, sua impressão final de realidade 

comprometa ou entre em contradição, se descole da impressão de realidade das 

figuras do cavalo e do homem, que nesse sentido exibem uma estabilidade de 

representação muito maior. Tal discrepância poderia ressaltar demasiadamente o 

plano da expressão, desviando e confundindo pelo desconhecido a apreensão 

estável, confortável que o enunciatário43 tem das figuras do mundo, o que nesse 

caso não contribuiria em nada para a construção do sentido da cena. 

 Essa sumária análise mostrou que, para a semiótica, o conceito de 

transformação no plano narrativo não diz respeito simplesmente às peripécias pelas 

quais um herói pode passar no desenrolar temporal de uma história, mas antes a 

uma etapa, uma fase intermediária de um percurso que comporta em seus extremos 

um estado inicial e um estado final num patamar de significação denominado de 

nível narrativo. O nível narrativo é um dos planos de leitura estabelecidos pelo 

modelo semiótico de análise, e, seu princípio organizador, a narratividade ou 

transformação, pertence a qualquer texto, como esclarece Fiorin: 
 

É preciso fazer uma distinção entre narratividade e narração. Aquela é 
componente de todos os textos, enquanto esta concerne a uma 
determinada classe de textos. A narratividade é uma transformação situada 
entre dois estados sucessivos e diferentes. Isso significa que ocorre uma 
narrativa mínima quando se tem um estado inicial, uma transformação e um 
estado final. (FIORIN, 2008, p. 27 e 28) 

 
 É importante ressaltar também que, assim como as etapas de um percurso 

narrativo não constituem uma sequência temporal, mas sim “pressuposições lógicas” 

(FIORIN, 2008, p. 32) como vimos nas análises, o sujeito da narrativa, seja aquele 

que realiza a transformação (por operações de junção), seja aquele que se encontra 
                                                
43 O leitor ou espectador pressuposto. 
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em conjunção ou em disjunção com seu objeto, não é necessariamente um 

personagem, mas um actante, isto é, cumpre uma função na estrutura narrativa. Da 

mesma forma, o objeto que esse sujeito busca não é uma coisa no sentido material 

do termo. Ambos, o sujeito e o chamado objeto de valor, constituem antes “papéis 

narrativos” (FIORIN, 2008, p. 29) figurativizados por seres e coisas.44 Em Foz do Rio 

Icaraí, pode-se dizer que a incompletude caracteriza passionalmente o sujeito da 

narrativa concretizado na superfície do discurso pela figura humana, e tem como 

objeto de valor buscado uma comunhão com a figura da natureza. Numa esfera 

semântica dos valores narrativos, essa harmonia como valor final, consequência da 

realização narrativa, figurativiza-se na foz, a concretização natural do encontro e da 

integração, mas também da partida, da transformação em outra coisa. Já em Fim de 

Romance o sujeito, tomado pela paixão do inconformismo, por não estar mais em 

conjunção com o objeto amor, passa a ter como busca algo que faça cessar esse 

sentimento e lhe traga novamente não o amor, mas seu substituto, a paz. O suicídio 

como fazer transformador foi o que o sujeito, ao que lhe pareceu naquele momento, 

podia e sabia fazer, liquidando com a sua falta em relação ao amor e, 

simultaneamente, dentro da economia narrativa, disjungindo-se irremediavelmente 

de outro objeto: a vida. 

O que estas primeiras análises demonstraram até agora, e o que veremos ao 

longo deste trabalho, é que, na produção de Parreiras, a natureza na figura da 

paisagem é a responsável tanto pela performance quanto pela consequência na 

ação operada pelo sujeito da narrativa. Manifesta tanto um objeto modal, na medida 

em que materializa um querer e um poder fazer necessários ao sujeito na busca por 

outro objeto, quanto o objeto de valor, tendo em vista que é nela mesma, paisagem, 

que o sujeito supre a sua falta. Essa identificação do sujeito com a natureza pode 

ser sentida de forma contundente em diversos trabalhos. Elegemos agora dois 

destes, Ventania (1888 - Fig. 6, p. 57), de sua fase inicial, e Os Invasores (1936 - 

Fig. 7, p. 60), do final de sua carreira, os quais, somados aos anteriores já 

                                                
44 Esses elementos, sujeito (S), objeto de valor (Ov), junções (conjunção (∩) e disjunção (∪), que 
indicam estados da relação sujeito/objeto) e transformação ( ), formam o que a semiótica chama 
de programa narrativo (PN), que “é um sintagma elementar da sintaxe narrativa de superfície, 
constituído de um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado” (GREIMAS; COURTÉS, 
2008, p. 388), onde um sujeito do fazer efetua uma transformação em relação a um sujeito de estado. 
O PN pode ser esquematizado de duas formas: PN = F [S1  (S2 ∩ Ov)] ou PN = F [S1  (S2 ∪ 
Ov)], onde o restante dos elementos corresponde a: função fazer (F), enunciado de fazer [ ], 
enunciado de estado (  ), sujeito do fazer (S1) e sujeito de estado (S2). 



 
 
 

56 
 

comentados, completam uma tipologia fundamental que sintetiza a progressão da 

presença do humano e do gênero histórico em relação à paisagem, esquematizada 

no quadrado semiótico45 mais à frente. Esse salto diacrônico momentâneo 

conectando obras tão distantes cronologicamente visa a demonstrar sinteticamente 

a importância da figura da paisagem a partir desse apanhado representativo da obra 

do pintor, mesmo que na superfície do discurso esse actante pareça ocupar um 

papel coadjuvante, principalmente na produção de cunho histórico.46 

Após ter voltado em 1888 de Veneza, onde produziu Ventania, a fatura da 

obra de Parreiras se desenvolve e o trabalho de articulação entre as figuras da 

paisagem se torna mais orgânico. Nessa obra a figura humana já aparece mais 

integrada do que em Foz do Rio Icaraí, em que apresenta contraste extremamente 

acentuado com relação ao fundo.47 Em Ventania, a dinâmica do corpo da figura 

remete ao recolhimento pela curva acentuada de seu contorno, a mesma curva que 

vemos em eco nas árvores, empurradas pelo forte vento em direção à linha do 

horizonte. 

 

                                                
45 O quadrado semiótico é um sistema sintático de análise, cujo modelo propõe não somente uma 
simples oposição, mas um sistema de relações a partir de dois termos contrários. Assim, a partir do 
termo /natureza/, por exemplo, pode-se chegar ao seu contrário /cultura/ (relação de contrariedade (

)) por uma operação de mediação através do termo contraditório /não-natureza/ (relação de 
contraditoriedade ( )), que ao mesmo tempo nega o termo inicial /natureza/ e afirma o termo final 
/cultura/, complementando-o (relação de complementariedade  ( )). O percurso oposto também é 
possível, sendo ambos denominados de percursos canônicos. No esquema visual desses termos no 
quadrado teríamos então: 
 

                                                    

natureza cultura

não-cultura não-natureza  
 
46 Nesse quadro geral da produção de Parreiras a recorrência da paisagem se torna uma espécie de 
eixo agregador que domina o discurso da sua obra como um todo, portanto, um verdadeiro vetor de 
uma práxis enunciativa (Cf. a nota 53, na p. 66). Abordaremos a dimensão de uma práxis enunciativa 
mais de perto no último capítulo deste trabalho. 
47 Observado por Gonzaga Duque também numa outra obra bem posterior, Aretusa (1905): “(...) e 
com pesar notamos que a rocha, onde Aretusa se debruça, acuse o artifício do contraste, pois que, 
não participando da tonalidade do conjunto, parece propositalmente escurecida para destaque da 
figurinha... Passemos!” (DUQUE-ESTRADA, 1905, p. 14). Contudo, há nessa obra uma 
correspondência entre a figura humana e o entorno pela sinuosidade das linhas. 
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Fig. 6 - Ventania (1888). Óleo sobre tela, 150 x 100 cm. 

   
Essa isotopia48 eidética, que no caso se dá através de uma recorrência do 

traço /curvo/, cria, por essa identidade no PE, um percurso plástico que, em 

correlação com o PC, estabelece um percurso figurativo (Esquema 2). Nesse 

processo de associação entre esses elementos, certos traços semânticos são 

partilhados pelas figuras em cena, havendo uma espécie de disseminação 

semântica entre essas figuras: a imobilidade natural das árvores, quebrada pelo 

vento que as açoita, é transmitida para a figura humana, ao passo que a natureza 

móvel do humano, que parece estranhamente paralisada diante de tanta agitação 

externa, se reflete nas árvores. Essa curiosa inversão de traços cria uma espécie de 

oscilação que marca um ritmo, ora tônico (na paisagem), ora átono (na figura 

humana), sugerindo um tema para o quadro: a angústia. Pela isotopia das formas, 

acabamos por inverter novamente esses valores, deslocando as qualidades de uma 

figura para outra, o que resulta na animação da figura humana. Como esse estado 

não se manifesta exteriormente, a sensação é de inquietude existencial. Convém 

ressaltar que o tema abstrato da angústia se constrói sobretudo pela 

correspondência simbólica entre as isotopias plásticas e figurativas; contudo, a 

                                                
48 Conceito cunhado pela semiótica para denominar uma reiteração de traços semânticos, isto é, uma 
recorrência no âmbito do PC. Estendemos seu emprego para recorrências de traços plásticos no PE. 
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relação figurativa entre o humano e a natureza se realiza também por catálise, 

através de isotopia estilística que remonta ao contexto da paisagem romântica 

sublime, definida a seguir. 

Esse efeito de sentido é ampliado topologicamente a partir do horizonte de 

onde vemos o vento soprar num fluxo em curva – que se contrapõe às outras figuras 

–, formado pela margem da estrada e pelo limite do clarão no céu (Esquema 3). A 

oscilação gerada pelo movimento de concentração da esquerda para a direita, e de 

expansão da direita para a esquerda sobre o eixo da linha do horizonte, gera 

simultaneamente o ímpeto da ventania e a inquietude emocional da figura humana. 

Aqui Parreiras faz uso do partido de composição romântico da estética do sublime, 

cujas características podemos resumir por uma oposição entre o traço /humano/, 

negativo, e o traço /natureza/, positivo, gerada pelos sentimentos de impotência e de 

perda de uma ligação original do homem com a natureza: o sublime caracteriza-se 

por “ideias que suscitam discórdia, angústia e solidão face a essa natureza rebelde, 

violenta” (PORTELLA, 2001, p. 34). 
 

                                  
          Esquema 2: Recorrência de                        Esquema 3: Fluxo topológico 
          traços eidéticos em Ventania.                      em Ventania. 
 

 A narrativa dessa obra como estrutura compositiva é tributária da tradição 

desenvolvida na pintura a partir do Renascimento, cujo exemplo maior é Ticiano (c. 

1485?-1576)49, tendo como característica a condensação da ação em uma de suas 

fases e não tanto uma sucessão de episódios que traça todo o percurso da ação dos 

                                                
49 Cf. Wölfflin, 1990, p. 334 a 336. 
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personagens, presente comumente na pintura medieval.50 No caso de Ventania, a 

narrativa é condensada. Na obra em questão a figura humana é um sujeito que 

sofreu uma perda e encontra-se em falta, ou seja, numa relação de disjunção com 

um objeto de valor, que pode ser o sentimento de conforto existencial, como vimos. 

Podemos pressupor um estado anterior ou um posterior onde haveria ou não uma 

conjunção com tal objeto, contudo não temos efetivamente essa informação do 

ponto de vista do PC, da mesma forma que não presenciamos na cena a passagem, 

a transformação de um estado a outro. Entretanto, é no nível de manifestação da 

obra, isto é, na solidariedade entre o nível da expressão, das linhas, do claro-escuro, 

das cores, e o nível do conteúdo, que testemunhamos a performance do sujeito. Um 

único movimento articulado na obra pelo pintor bastou para isso: o mecanismo 

visualizado anteriormente, no qual a figura humana é empurrada pela força dos 

ventos. Da mesma forma que existe essa orientação de leitura, que podemos 

chamar de expansiva, o movimento contrário também é possível, um percurso visual 

onde nosso olhar é levado à linha do horizonte retornando a um ponto deduzido fora 

do plano do quadro. Nesse instante, ocorre o desejado retorno à natureza, que 

condensa tanto o estado inicial quanto o final num ínfimo instante. A narrativa então 

se completa. 

 

                                                
50 Um exemplo contundente é O tributo (1426-1428), de Massaccio (1401-1428). Nessa pintura, as 
diferentes etapas do percurso narrativo na relação Sujeito/Objeto são explicitadas simultaneamente 
no mesmo espaço: na cena central, Cristo diz a Pedro que o dinheiro para pagar o tributo está no 
peixe (aquisição da competência); na cena à esquerda, Pedro pega o dinheiro (performance); na 
cena à direita, Pedro paga o tributo (consequência). 
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Fig. 7 - Os Invasores (1936). Óleo sobre tela, 194,5 x 281 cm. 
 
 Com o mesmo espírito romântico, e ainda muito engajado na causa 

republicana da crítica ao período imperial, Parreiras constrói com engenhosidade a 

composição de Os Invasores. Encontramos nessa obra, que foi uma de suas últimas 

pinturas de história, além da mesma oposição fundamental entre /natureza/ e 

/cultura/, a oposição tamática entre /liberdade/ e /opressão/, numa tentativa de 

conciliá-las, veiculando o tema abstrato da identidade, que é o que propomos como 

um possível projeto do pintor para a arte nacional. Comecemos descrevendo o 

grupo principal, que se compõe de “quatro figuras [na verdade cinco] – uma índia – e 

quatro aventureiros espanhóis” (PARREIRAS, 2000, p. 107). 

Parreiras deixa de mencionar algumas figurinhas no canto esquerdo superior, 

que caminham em direção ao grupo principal. Separando a composição nesses dois 

grupos, Parreiras cria figurativamente duas etapas da narrativa, como na pintura 

medieval. Percebemos essa justaposição dos dois grupos como uma aproximação 

em direção à figura da índia, pela iteração das figuras dos espanhóis, que 

aumentam de tamanho gradativamente. Esse efeito é ampliado pela curva 

acentuada dos dois espanhóis mais ao centro, que têm também a função visual de 

aprisionar a figura da índia. A respeito dessa articulação geral do quadro, é 
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importante ressaltar ainda o papel do tratamento dado à categoria plástica 

matérica51, que cria unificação das partes pelo forte empastamento da tinta na 

superfície, bem como a fatura fragmentada que termina por fazer passagens, por 

fusionar as partes (Fig. 8). Esses dois aspectos contribuem muito para uma 

articulação do conjunto. 
 

 
Fig. 8 - Matéria e fatura em Os Invasores (pormenor). 

 
A partir dessa organização geral, a figura da índia como sujeito em disjunção 

com o objeto de valor /autonomia/ é claramente percebida pelo espectador, para 

além de um reconhecimento figurativo. Sua sobreposição ao tronco da árvore, assim 

como o Anchieta sob o jequitibá, ao mesmo tempo em que reforça a posição de 

submissão da índia pelo fechamento de sua configuração, também cria continuidade 

visual com os galhos extremamente retorcidos. Esses galhos, pela cromaticidade 

semelhante à da prisioneira, por um lado, manifestam o seu esforço em escapar, e 

por outro, sugerem a impossibilidade de sua fuga com base na grande discretização 

de linhas que os formam e na leitura figurativa da falta de vida pela ausência de 

                                                
51 As “categorias matéricas” podem ser definidas como uma série de aspectos “observáveis na 
pincelada, no tipo de suporte, no emprego da tinta e em outros aspectos materiais” (TEIXEIRA, 2001, 
p. 304). As categorias matéricas vêm sendo exploradas em análises de pinturas realizadas no âmbito 
do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS) da PUC-SP. 
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folhas. A partir dessa articulação seria lícito definir o tema do quadro como o da 

anulação de identidade. 

Dentro dessa temática, podemos identificar três enunciados distintos: quando 

fazemos a leitura partindo da parte superior à esquerda para o centro do quadro, o 

primeiro grupo encontra-se em disjunção com o objeto desejado, ao passo que, por 

pressuposição, a figura da índia encontra-se em conjunção com a autonomia. No 

segundo, ocorre a transformação, invertendo as junções iniciais, sendo essa a etapa 

dominante na ação, isto é, a índia é disjungida de sua autonomia. No terceiro, 

pressuposto no conteúdo, mas manifestado plasticamente pela articulação da índia 

com os galhos, cria-se a possibilidade improvável de uma nova transformação e do 

retorno à fase inicial de conjunção com a autonomia, o que significa um retorno à 

comunhão com a natureza. Entretanto, há mais um tema possível: a expansão da 

árvore pode ser lida também a partir da bifurcação invasor/invadido, portando dessa 

maneira um hibridismo fruto das duas figuras sobrepostas à sua base, e cujo tronco 

comum nasce, portanto, de uma mesma raiz. Nesse momento a narrativa realiza 

uma pequena mitologia étnica, pois reúne, concilia a dialética nativo/estrangeiro, 

forjando uma imagem da nação. A natureza na figura da árvore evoca então outro 

tema, o tema do encontro, que é também o tema do nascimento de um povo. 

Em todas as obras analisadas até aqui, vimos que há um tema que está no 

texto, mas precisa ser revelado, o grande tema romântico da conciliação entre o 

homem e a natureza, que em termos semióticos corresponde à oposição e 

subsequente mediação semântica entre as categorias /natureza/ e /cultura/. A 

particularidade que Parreiras instala em seu discurso provém, em resumo, da forma 

singular como situa essa relação de oposição, identificando o humano à 

grandiosidade e exuberância de nossa paisagem natural por uma plástica 

igualmente repleta de vigor e opulência, resultado que encontramos somente em 

Parreiras, em especial nas pinturas históricas dos últimos anos. Esses valores da 

extravagância, que permitem falar de uma abertura em oposição a um fechamento 

de sentido, é que colocam esse motivo pictórico que é a paisagem num patamar de 

gênero espacial por excelência, utilizado por Parreiras como provedor e organizador 

de seu discurso plástico. Em última análise, a tipologia abaixo (Esquema 4) propõe, 

através do modelo do quadrado semiótico, a visualização dessa transformação que 

a paisagem sofre e realiza concomitantemente em relação ao aumento da presença 
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da figura humana, transformação que não apaga, mas ao contrário, objetiva e amplia 

a função que a paisagem tem no discurso do pintor. Assim, visando o termo /figura 

humana/ a partir de seu termo contrário /paisagem/, o discurso planar do pintor nega 

/paisagem/ através de seu termo contraditório /não-paisagem/, realizando a 

mediação e chegando à /figura humana/, termo implicado e afirmado pelo termo 

/não-paisagem/: 
                                                                            

         
 
            Esquema 4: Tipologia da transformação da oposição /paisagem/ vs. /figura humana/.52 

 
Vimos até aqui como Parreiras utilizou uma característica do gênero pictórico 

da paisagem, a tendência à dissolução do material plástico, para articular a figura 

humana na paisagem e, igualmente, como se utilizou desse sentido de continuidade, 

da semelhança entre as partes de um todo para relacionar os diversos elementos do 

enunciado plástico num percurso narrativo dotado de significação. Ficou evidente 

dessa forma como a paisagem, plástica, semântica e narrativamente, tem um 

importante papel na construção do sentido de seu texto. Caberia agora ir um pouco 

mais além e indagar: existiram vivências mais profundas com a pintura de paisagem 

que possam ter contribuído, ou ter sido uma espécie de ensaio radical para que o 

pintor chegasse a resultados tão plasticamente ricos como os da tela Os Invasores? 

 
                                                
52 O modelo do quadrado semiótico, desenvolvido para a análise de categorias semânticas, é nesse 
esquema aplicado à produção de Parreiras com o intuito de visualizarmos a mediação entre gêneros 
através do acento cada vez maior dado à figura humana. 

PAISAGEM – Lusco Fusco FIGURA HUMANA –O s Invaso res

NÃO-PAISAGEM –VentaniaNÃ O-FIGURAHUM ANA – Foz doRio Icaraí

Coqueiros à beira mar
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1.3. A dissolução da paisagem e a busca por uma identidade 

 Se a pintura de paisagem é esse signo, simulacro da natureza que instaura 

um limite entre o reconhecível e o irreconhecível, entre o produto e o processo, entre 

a forma e a formatividade, ela só pode ser caracterizada por um termo: a 

instabilidade. Não por acaso, como já foi dito neste trabalho, a prática desse gênero 

encabeçou uma vanguarda artística tão importante para as transformações dos 

séculos XIX e XX como o Impressionismo, por exemplo. O Impressionismo elegeu o 

processo e com esse foco acabou por dissolver quase absolutamente a 

representação da cena em sua produção. Por esse motivo essencialmente 

estrutural, correntes opostas logo se manifestaram contra esse estado artístico de 

desintegração da realidade aparente: simbolistas, cubistas, construtivistas, todas 

pretendiam de alguma forma reconstruir essa situação. Este item do trabalho tem 

como função discutir essa desintegração planar em algumas paisagens de Antônio 

Parreiras que antecederam sua produção de pintura de história. As duas obras que 

comentaremos – Escola do Ar Livre (1892 - Fig. 9) e Sertanejas (1896 - Fig. 10) – 

pertencem a um momento de transição para a pintura de história, e contêm aspectos 

plásticos e temáticos cujas características desintegradoras revelam a busca do 

pintor por uma identidade nacional, tema abstrato trabalhado posteriormente em sua 

pintura de história. 

 

 
 Fig. 9 - Escola do Ar Livre (c. 1892). Óleo sobre tela, 100 x 148,5 cm. 
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  Fig. 10 - Sertanejas (1896). Óleo sobre tela, 273 x 472 cm. 
 

Como, nessas experiências radicais do pintor com a paisagem, a questão de 

uma identidade é atualizada, para figurar em seguida, de modo decisivo e em sua 

pintura histórica, como construção de uma identidade nacional? Comecemos 

justamente pelo fato sensível de essas obras nos apresentarem uma 

desestruturação profunda de alguns dos preceitos compositivos da pintura de 

paisagem desenvolvidos ao longo da história, e que constituem uma verdadeira 

práxis enunciativa53 do gênero. Além dessa desarticulação no plano de expressão a 

ser analisada, vale ressaltar também que esses trabalhos suprimem elementos 

figurativos essenciais apontados por Piles em relação à paisagem, como figuras 

humanas e animais.54 

 

1.3.1. Paisagem da alteridade: partido de composição e conceito 

                                                
53 A práxis enunciativa é tanto o emprego de estruturas cristalizadas, quanto da reutilização dessas 
estruturas, ampliando seu sentido: “A práxis enunciativa administra essa presença de grandezas 
discursivas no campo do discurso: ela convoca ou invoca no discurso os enunciados que compõem o 
campo (...) Ela recupera formas esquematizadas pelo uso ou, ainda, estereótipos e estruturas 
cristalizadas. Ela as reproduz tais como são ou as desvirtua e lhes fornece novas significações” 
(FONTANILLE, 2007, p. 271). É o que ocorre nas artes plásticas pela adoção de um partido de 
composição, pelo modo de compor de um determinado artista, grupo ou período, o qual pode ser 
disseminado e recriado na forma de citação, paráfrase, estilização ou paródia de formas, processos, 
procedimentos técnicos e temas. Trataremos desse assunto no item 3.2. 
54 Cf. p. 49. 
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Partiremos na análise do PE do que a historiografia da arte reconhece no 

classicismo francês por paisagem idealizada, “a beleza sublime da natureza (...), os 

sonhos de beleza” (GOMBRICH, 1988, p. 310) do pintor Claude Lorrain (1600-82), 

que acabaram por instituir uma práxis enunciativa do gênero (Fig. 11). 

 

                          
                Fig. 11 - Claude Lorrain. Paisagem com Sacrifício a Apolo (1662). 
 
Nesse modo de compor de Lorrain, podemos dizer inicialmente, sem 

considerar muito a suavidade de suas passagens tonais, que o plano do quadro 

estrutura-se topologicamente dentro de uma relação linear, numa oposição entre as 

categorias /intercalante/ (primeiro plano (a) e terceiro plano do céu (c)) vs. 

/intercalado/ (segundo plano (b)) (Esquema 5). 
 

                                        
Esquema 5: Topologia: relação 
linear de Paisagem com 
Sacrifício a Apolo. 

 

Entretanto, em decorrência do fato de essas faixas que estruturam a 

composição terem uma configuração mais sinuosa, que é de fundamental 

importância para o efeito de sentido da composição, devemos levar em conta essa 

(a)

(b)

(c)
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flexibilidade maior em termos de áreas. Para tanto, podemos estabelecer uma 

relação entre as categorias /circundante/ vs. /circundado/. Como nessa relação as 

áreas se circundam parcial e não totalmente, falamos agora de uma relação 

subordinada à anterior que se dá pela oposição das categorias /cercante/ (primeiro e 

planos mais distantes (a) e (c)) vs. /cercado/ (segundo plano (b)).55 Nessa última, há 

o domínio da área que cerca parcialmente a cena pela distribuição de uma massa no 

limite inferior e nas laterais do plano (Esquema 6). 
 

                                        
Esquema 6: Topologia: relação 
planar de Paisagem com Sacrifício 
a Apolo. 

 

                                                
55 “A relação cercante-cercado seria subordinada à relação topológica mais geral circundado-
circundante, oposta, por sua característica planar, bidimensional, à linear intercalante-intercalado: 
 
Intercalante-intercalado         vs         circundante-circundado 
     (relação linear)                                     (relação planar) 

                                                                                   
                                                    (parcial)                              (total) 
                                                                                                  

                                                                           (não concêntrica)        (concêntrica) 
                                                                                                                         
                                           cercante-cercado   englobante-englobado  central-périférico” (FLOCH, 
1985, p. 30) 
 
(“La relation cerné-cernant serait à subordonner à la relation topologique plus générale entouré-
entourant, opposée par son caractère planaire, bidimensionnel, à celle, linéaire, de l’intercalé-
intercalant: 
 
  Intercalé-intercalant           vs            entouré-entourant 
    (relation linéaire)                             (relation planaire) 

                                                                               
                                                 (partielle)                        (totale) 
                                                                                           

                                                                   (non concentrique)   (concentrique) 
                                                                                                                
                                           cerné-cernant   englobé-englobant  central-périphérique”) 
 

(a)

(c)

(b)
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Fechando os limites laterais do plano geralmente por duas árvores ou uma 

árvore e uma edificação, Lorrain, além de amortecer nosso olhar por um movimento 

centrípeto (Esquema 7)56, que reforça a atração que o centro exerce em relação às 

forças excêntricas próximas aos ângulos do plano57 (Esquema 8), acaba simulando 

um efeito de rotundidade e, assim, de profundidade, simulacro da reação de nosso 

campo visual quando em contato com uma paisagem in loco.58 
 

                                    
                    Esquema 7: movimento centrípeto                              Esquema 8: Forças visuais do  
                     de Paisagem com Sacrifício a                                     plano. 
                     Apolo. 

 

Todo esse artifício foi absolutamente desarticulado no século XX pelo tipo de 

composição plástica chamada de overall (sem limites), que, radicalizando o que 

estava presente no Impressionismo como algo secundário, a questão da planaridade 

da pintura, chega às raias de um efeito visual de pura homogeneidade (Fig. 12). 59 

                                                
56 Vasari menciona o fechamento dos vértices do quadro como um preceito que ameniza as forças 
periféricas do plano, acentuando o centro e gerando um efeito de relevo: “A pintura é um plano 
recoberto de áreas coloridas (...) O bom pintor constitui esse plano de tal modo que, no meio, as 
cores são mais claras e, nos extremos e no fundo, são mais escuras, havendo cores intermediárias 
entre estas e aquelas, de tal modo que, integrando-se esses três campos, tudo o que houver entre 
um contorno e outro ganha relevo e mostra-se como se esculpido, em destaque” (VASARI, 2008, p. 
43). Recurso semelhante foi muito utilizado por grandes expoentes do cinema em preto e branco, 
como Murnau, Eisenstein ou Fritz Lang, quando escureciam as arestas do plano. 
57 As forças visuais que agem num plano quadrado foram descritas por Rudolf Arnheim dessa forma: 
“O ponto de equilíbrio parece localizar-se pouco mais próximo do ângulo do quadrado do que do 
centro, o que pode significar que o centro é mais forte do que o ângulo e que esta preponderância 
deve ser compensada por maior distância como se ângulo e centro fossem dois imãs de atrações 
diferentes” (ARNHEIM, 1994, p. 6). 
58 O efeito de rotundidade remonta ao partido de composição renascentista que opôs eideticamente 
/convexo/ (no primeiro plano) vs. /côncavo/ (nos planos subsequentes). 
59 “Mas sobretudo, os Americanos sistematizando o seu ‘passeio’ no interior da tela ao pintar sobre 
ela, colocada no chão, com longos pincéis por dripping (Pollock), levaram a essa composição sem 
limites (overall composition) que enche espaço total ignorando equilíbrio, ponto focal e organização 
perspectiva” (RUDE, 1974, p. 113). 
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Nesse ponto, Parreiras ficou muito distante de um Pollock (1912-56). No 

reconhecido estilo action painting (pintura de ação) de produzir do pintor americano, 

todo o sentido de hierarquia entre os elementos, encontrado num Lorrain e 

preservado em certa medida nessas duas obras de Parreiras, reduz-se a um padrão 

textural. Nessas duas experiências de Parreiras, ainda podemos ver uma 

discretização de áreas pela diferença de contraste em relação ao claro-escuro, 

organizando luzes mais altas e áreas de tonalidade mais baixa, sendo as primeiras 

mais intensas e fragmentadas. Produzem estas o efeito de saltos num andamento 

desacelerado (a) que se torna menos átono pela sobreposição às áreas maiores e 

menos definidas, criando dessa forma um ritmo que se estabelece entre o 

anaforismo das luzes, mais cadenciado, e a dissolução das áreas de tonalidade 

baixa e andamento acelerado (b) (Esquemas 9 e 10). Essas experiências não 

resultaram em absoluto numa solução plástica uniforme e sem propósito, mas, ao 

contrário, foram reconduzidas, como veremos, à temática da identidade nacional na 

pintura histórica. 
 

 
Esquema 9: Áreas de menor (a)                             Esquema 10: Áreas de menor (a) e maior (b) 
e maior (b) celeridade em Escola.                           celeridade em Sertanejas. 

 
Outro ponto importante a ser ressaltado como consequência dessa tendência 

à desintegração no PE, e que afeta diretamente a referida temática no PC, é que a 

própria acepção que originou o conceito de paisagem é abalada, pois uma paisagem 

                                                                                                                                                   

 
Fig. 12 - Jackson Pollock. Ritmo de outono 
(1950). Óleo sobre tela. 271 x 538 cm. 
 

(a)

(b)
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dependeria necessariamente do seu reconhecimento como um lugar, uma região de 

um país: 
 
Os europeus sentiram a necessidade de dar um nome àquilo que tinham se 
empenhado em pintar e olhar, sem poder nomear. O problema foi resolvido 
de duas maneiras: nas línguas germânicas se acrescenta novo significado a 
uma palavra (landschaft, landskip, landscape...) que já existia. – Landschaft, 
por exemplo está documentada desde o século VIII, mas até o 
Renascimento significava “região”, “província”. Nas línguas latinas criou-se 
um novo termo, acrescentando-se o sufixo agem (aggio, aje, age...) à 
palavra “país” (paese, pays...). (PORTELLA, 2001, p. 7) 

 
Desdobrada na atualidade em termos subjetivos como um “reservatório de 

utopias, estética, política (...)”, seu “estudo contemporâneo sempre esteve associado 

a uma crítica à civilização” (GOMES, 2001, p. 69), o que não deixa de relacionar-se 

ao sentido objetivo do termo, à medida que “frente à pluralidade semântica que 

envolve a expressão paisagem ao longo da história (...), ela esteve sempre 

associada à ideia de recorte espacial (terra, província, país, região, território)” 

(GOMES, 2001, p. 60). Esse estatuto objetivo do termo entra em colapso no texto 

plástico e figurativo das duas obras mencionadas de Parreiras, pondo diretamente 

em crise a ideia de civilização que o pintor tinha até o momento. Tal fato plástico 

coincide sintomaticamente com o fato biográfico de Parreiras ter abandonado em 

1891 a cátedra na Escola Nacional de Belas Artes por não concordar com a reforma 

de 1890, que exonerou pintores como Vítor Meireles (1832-1903) e Pedro Américo 

(1843-1905). Depois disso, faz então excursões pelo estado, e em especial a 

Friburgo: “livre do meu encargo de professor de paisagem da Academia, afastei-me 

por completo do seu meio. Isolei-me e voltei à vida livre de errante paisagista da 

qual jamais deveria ter saído” (PARREIRAS, 1999, p. 103). 

O texto ecoa o contexto: em ambos não há mais espaço para a civilização, 

para a cultura. Para Parreiras o âmbito da civilização, da cultura, tornou-se em parte 

refratário aos seus ideais artísticos e sociais, tornou-se muito complexo, 

heterogêneo em relação às suas crenças. Referimo-nos aqui especificamente ao 

desgaste que teve com a Academia, depois Escola de Belas Artes: “quanta luta, 

desgostos, injustiças, calúnias eu não teria evitado se tivesse recusado a cadeira de 

paisagem da Academia como depois eu recusei o lugar de professor e de diretor da 

Escola duas vezes oferecido pelo Governo da República?” (PARREIRAS, 1999, p. 

103). Era necessário um retorno à simplicidade rousseauniana da natureza. Um 

discurso ideológico se revela na produção do pintor e começa a se esboçar com 
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mais tenacidade nessas duas paisagens, ou deveríamos chamar de pedaços da 

natureza, verdadeiros divisores de águas. A busca por valores tem como objeto a 

natureza, como se essa fosse uma espécie de marco zero, princípio de tudo. É na 

liberdade da natureza que se pode reconstruir a identidade, identidade de si, da arte 

e da nação, afinal com o advento do regime republicano houve uma reacomodação 

das forças de poder em todas as instâncias da sociedade. 

 

1.3.2. Ordem e complexidade 

Começamos efetivamente a análise das obras de Parreiras num âmbito mais 

geral, estabelecendo uma tendência do cromático à intensidade, pois, ao operar a 

desestabilização de um crivo de leitura naturalizante, essa categoria provoca um 

andamento mais acelerado, uma tonicidade maior, enquanto teríamos o inverso para 

o eidético, lento e extenso. A associação das categorias plásticas com as 

respectivas dimensões tensivas teve por base as funções reservadas a essas duas 

categorias por Greimas, para quem as categorias do eidético poderiam ser definidas 

por sua “discreção, pela função distintiva de que estariam encarregadas”, decorrente 

de seu caráter contíguo, sendo consideradas constituídas, enquanto “as categorias 

cromáticas podem ser consideradas como constituintes – caso em que a superfície 

pintada não seria de início senão um território aberto de regiões indistintas” 

(GREIMAS 2004, p. 89). 

É fundamental termos em mente que falamos de funções das categorias 

plásticas e não de canais sensoriais como o óptico e o tátil, ou de estilos como o 

linear e o pictórico. Essas funções preservam a clareza do caráter básico de cada 

unidade mínima do significante plástico, ao passo que, quando falamos do sensorial 

ou dos dois grandes estilos plásticos, nos referimos à dimensão sintagmática do 

contraste, da relação dessas funções. Em última análise, há uma relação 

eidético/cromático tanto no pictórico quanto no linear. Por isso, as correspondências 

fixadas no espaço das dimensões tensivas (Esquema 11) precisam ainda 

logicamente ser observadas nos próprios textos, tendo em vista que somente nestes 

é que essa dinâmica particular dos termos pode ser verificada. 
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Esquema 11: O cromático e o eidético no espaço 
tensivo. 

 
A intensidade do cromático é responsável pela desestabilização do conteúdo 

referencial da cena, contrastando com este. Nesse momento, a característica de 

indistinção dessa categoria plástica traz tonicidade e desordem à imagem. Se nas 

obras analisadas a natureza, homologada ao desconhecido, se amplia ao máximo, 

intensificando-se, sobrepondo-se à paisagem, essa intensidade é acompanhada 

pela celeridade dos contrastes cromáticos. A natureza, como o fundo insondável da 

paisagem, é caracterizada pelo complexo e pelo que está na origem, podendo 

também ser homologada aos contrastes cromáticos. A tendência à indistinção da 

natureza nessas obras se apresenta então num andamento acelerado, tônico, 

atingindo sua intensidade máxima em alguns momentos, enquanto a cultura, que por 

oposição à natureza pode ser homologada aos contrastes eidéticos, desacelera-se 

numa direção átona, sendo sobrepujada pela natureza. 

Nesse movimento de domínio crescente da natureza sobre a cultura, a 

natureza amplifica-se assim pela forte presença da indistinção, enquanto, por sua 

quantidade de elementos, a cultura, fixada pelos contrastes eidéticos discretizantes, 

tende a se desintegrar e a se homogeneizar na própria natureza. Se a intensidade 

da natureza se dá por uma supressão da cultura, essa supressão não ocorre num 

único instante, mas dissolve de forma irregular, num ritmo ora mais, ora menos 

rápido, a extensidade de traços referenciais, culturais sobre a natureza. 

Manifestados sob a forma dos contrastes eidéticos, esses traços inicialmente 

constituem uma miríade de elementos (como, por exemplo, a enorme quantidade de 

pinceladas que concretizam as folhas) nas duas obras de Parreiras. Essa relação 

dentro do esquema tensivo inicia-se a partir de uma correlação inversa ascendente 

(Esquema 12) entre a intensidade e a extensidade, seguindo uma leitura topológica 

das margens para o centro do plano. Se inicialmente a força é atenuada no primeiro 

plano (especialmente em Sertanejas), a diminuição da quantidade dos elementos 

+

-
- +
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       Cromático
       Acelerado
       Tônico

   Eidético
   Desacelerado
   Átono

                               Cromático             Eidético             EXTENSIDADE      
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discretizantes nos planos seguintes gera mistério e intensidade para a cena. O ritmo 

que se instala tende à dominância do cromático, tendo como efeito a incompreensão 

típica de algo que está em gestação. 
 

                                                                 
  

Esquema 12: O cromático e do eidético em 
Escola e Sertanejas. 

 
Para situar melhor essa questão da ordem e de seus diferentes efeitos, 

coordenemos outras noções a essa análise. Se tomarmos o sentido de ordem como 

um “tipo de regulamentação que dirige as relações entre as partes de uma entidade” 

(ARNHEIM, 1997, p. 127), podemos deduzir que a ordem tende à simplificação das 

relações, na medida em que essa “regulamentação” diz respeito a ações de seleção, 

diferenciação e distribuição, clarificando as relações. Ordenar significa, nesse 

sentido, simplificar. Se a ordem é homóloga à simplicidade, a desordem pode ser 

homologada à complexidade. A complexidade, assim, se opõe diretamente à ordem: 

“a ordem e a complexidade são antagônicas: a ordem tende a reduzir a 

complexidade e a complexidade tende a reduzir a ordem” (ARNHEIM, 1997, p.127). 

Entendendo o aumento da extensidade nas obras aqui em questão como o aumento 

do eidético e das figuras do conteúdo em áreas de menor celeridade, ou seja, da 

“multiplicidade de relações entre as partes de uma entidade” (ARNHEIM, 1997, p. 

127), é lícito dizer, por conseguinte, que esse aumento figurativo dentro do PC, por 

multiplicar em demasia as relações eidéticas, amplia também a possibilidade de 

complexidade e de desordem presentes no plástico, justamente por instaurar entre 

as partes uma fusão operada pela indistinção do cromático (Esquema 13). 

Analisadas pela ótica tensiva, essas afirmações se encaixam na oposição entre os 

operadores do eixo da extensidade, a saber, a triagem e a mistura, explicado aqui 

por Zilberberg: 

 
a dimensão da extensidade tem, como intervalo de referência, [concentrado 
vs difuso], ou ainda [puro vs impuro], isto é, justamente, miscigenado, 
misturado e, mediante catálise, misturado com... A sintaxe da extensidade 
operaria exclusivamente por triagens e misturas, de tal sorte que cada 

+

-
- +

Cromático

                                                           Eidético                   
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operação teria sempre a outra por objeto: a triagem recai sobre misturas 
que ela desfaz, na exata medida em que a mistura incide sobre as 
resultantes de triagens anteriores. (ZILBERBERG, 2004, p. 2) 

 
Nesses termos, o aumento das relações eidéticas resultaria num todo 

“difuso”, “impuro”, operado por uma mistura crescente dos formantes. Essa 

totalidade miscigenada de contrastes conduz indubitavelmente à desintegração das 

relações, o que significa que uma mistura excessiva dos contrastes eidéticos 

desemboca no mesmo efeito intenso presente nos contrastes cromáticos. No 

extremo de cada um dos eixos tensivos, teríamos um efeito intenso das relações, 

limite que seria apenas uma etapa para o início de novas triagens, de novas 

“fraturas na continuidade do mundo, impulsionado pela necessidade de organizá-lo e 

compreendê-lo” (TEIXEIRA, 2001, p. 301), recomeço de discretizações fundadoras 

de um novo mundo. Se fôssemos escolher um signo que melhor ilustrasse esse fato, 

seria o oroboro, a serpente que morde a própria cauda. Assim, a sobreposição 

excessiva de formas conduz inevitavelmente da distinção, da ordem operada por 

uma mistura moderada (de A a C) ao conflito, à desordem operada pelo excesso de 

mistura (D) (Esquema 14), e novamente à discreção da triagem e à 

homogeneização da mistura, num círculo sem fim. O excesso do eidético acaba por 

sofrer a ação do cromático, desestabilizando o primeiro. O modelo do Esquema 14 

ilustra melhor isso: 

 

                     
    Esquema 13: Ordem e desordem em Escola e Sertanejas.           Esquema 14: Ordem e desordem. 
 
 Falamos, nesse caso, de uma ordem e uma desordem sensível, precisamente 

relacionada ao plano de expressão, mas que afeta diretamente o plano do conteúdo. 

À medida que, em termos perceptivos, a tendência à indistinção, ao fechamento do 

cromático cria menos oposições plásticas, essa quantidade menor ou absolutamente 

nula de atrito visual cria igualmente um campo sensível ordenado, mais simples em 

termos plásticos, mas cria desordem e complexidade em termos figurativos. Quanto 

+

-
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mais o eidético discretiza, tria o campo sensível, perceptivo, quanto mais ocorre a 

delimitação desse campo, preenchendo-o totalmente, menos simples e ordenado ele 

será, pois o cromático passará a reger e embaralhar as sobreposições eidéticas. O 

que queremos dizer é que, dependendo do grau de intensidade dessas categorias 

plásticas, as suas tendências se invertem. É o que sugere o pintor Ingres (1780-

1867), por exemplo: “quanto mais simples as linhas e as formas, maior a beleza e a 

força. Sempre que dividirem as formas, vocês as enfraquecerão. O mesmo ocorre 

quando se fraciona qualquer coisa” (INGRES, 2006, p. 85). 

É importante ressaltar, nestas palavras, que a associação que Ingres faz 

entre simples e forte e fraco e complexo encontra-se no âmbito de um estilo mais 

linear. Para o pintor, de formação neoclássica, no trabalho com a linha – elemento 

maior dos partidários do desenho, a contraparte intelectual da forma artística, em 

oposição à cor, de natureza mais sensual –, a intensidade plástica, isto é, a 

aceleração e a tonificação das linhas, correspondem à igual simplicidade das 

formas, enquanto o enfraquecimento sensível destas está ligado à divisão, ao 

fracionamento delas, que, ao extremo, como vimos, resulta na dissolução cromática. 

Essa homologação que o pintor estabelece é explicada pela maior celeridade 

que uma linha adquire quando não é dividida, interrompida. Dentro de um estilo 

linear como o de Ingres, a intensidade eidética se dá quando, justamente, a linha 

nega a representação de um objeto em cena, tornando-se autônoma plasticamente. 

Como a obra de Parreiras exibe um equilíbrio dessas categorias e tendências, 

as suas funções, como foram descritas por Greimas, se preservam. Na obra de 

Parreiras, é sobretudo o cromático que gera autonomia plástica, triando a estrutura 

figurativa e assim desestabilizando a representação. A tendência à concentração, à 

indistinção e à desordenação do cromático quebra o poder de distinção e de difusão 

do eidético na figuração da cena. Esse efeito só não é absoluto, ou melhor, só não 

há uma completa desintegração visual nas obras aqui aludidas porque Parreiras 

marca, é importante frisar, alguns acentos plásticos em termos de contrastes 

eidéticos em relação a elementos como caminhos, pedras, galhos e troncos, 

coordenando momentos breves, de estilo sucinto e momentos longos, prolixos. 

Parreiras equilibra, dessa forma, o plástico e o figurativo da representação, 

norteando-os de acordo com o traço semântico /natureza/ recoberto pelos temas da 

liberdade e da identidade (figurativizados pela dissolução espacial e pela luz), 
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valores que orientam a sua existência como pintor. Entre a coerção e a dissolução, 

entre o particular e o geral, o pintor tenta se recriar e recriar o mundo no próprio 

discurso, como discutiremos a seguir. 

 

1.3.3.  Paisagem da identidade 

A intermitência extrema no texto dessas duas obras, ora afirmando o mundo e 

seus elementos figurativos, ora o negando para afirmar suas propriedades plásticas, 

têm sempre como percurso topológico um fluxo geral que converge para um ponto, 

seja in absentia, fora da cena (Escola – Esquema 15), seja in praesentia, numa zona 

central de indistinção quase absoluta (Sertanejas – Esquema 16). Enquanto em 

Escola os traços /natureza/ e /liberdade/ são recobertos por um sujeito em 

conjunção, misturado ao seu objeto autonomia e de posse de sua identidade, ainda 

insuficiente, pois procura outro objeto, objeto ausente do campo de presença do 

enunciatário, em Sertanejas, o texto mostra um sujeito em busca de um objeto de 

valor que é figurativizado pelo clarão no fim do túnel verde, ponto de fuga no 

horizonte do próprio texto. 

 

       
     Esquemas 15 e 16: Percursos topológicos/narrativos de Escola e Sertanejas. 
 
Dentro de uma semântica do discurso, esse fluxo topológico e narrativo tem 

grande importância, pois possibilita que as minúsculas sertanejas no centro da obra 

concretizem a conjunção definitiva do sujeito com seu objeto e a temática da 

identidade, uma vez que, a partir da relação desproporcional borboletas/espaço, 

ampliando as possibilidades de ação desses actantes, o sobrevoo em zigue-zague 

pelo caminho – como se este fosse uma espécie de rastro de sua passagem – 

culmina num ponto de fuga central na convergência desse fluxo; concretiza a busca 

pela identidade, haja vista que o percurso tem como consequência o resgate, o 

encontro da luz que, no caso de Escola é pressuposta, virtualizada, e em Sertanejas 

realizada na área horizontal do quadrante esquerdo superior. 



 
 
 

77 
 

Dessa forma, é no rastro sugerido pelo caminho que se estabelece um fazer, 

uma transformação manifestada pela multiplicidade de posições dadas pela 

fragmentação das folhas no caminho. A mudança de um estado inicial (figuras 

isoladas de folhas (a) no terceiro quadrante) estático, de repouso, e a efetuação da 

performance (formantes figurativos das folhas que integram o caminho (b) na divisa 

do terceiro e quarto quadrantes) pelas sertanejas (figuras das borboletas (c) 

próximas ao centro do plano) têm como estado final o objeto luz recoberto por 

valores como estabilidade, quietude e identidade (recorte da área das árvores 

verticais(d) no primeiro quadrante) (Esquema 17). 

 

      
                    Esquema 17: Percurso narrativo de Sertanejas. 

 
Enquanto em Escola o efeito final mais plano se soma ao fato de a fuga estar 

fora do campo sensível do sujeito da enunciação, em Sertanejas esse ponto 

principal de escape encontra-se na esfera do possível. Como desfecho do trajeto 

que as sertanejas em liberdade realizam, misturando-se e destacando-se ao longo 

desse percurso em direção à pequena área de luz, tônica, tomam emprestado a 

estabilidade e impulsão das verticais de vários troncos para se conjungirem ao 

objeto de valor, atingido com o alcance da autonomia absoluta que a luz final do 

túnel natural manifesta. Um texto complementa e leva ao outro, tendo em vista que, 

para a conquista dessa identidade, é imprescindível a plena liberdade para a busca. 

A oscilação dos contrastes plásticos pendendo para uma ordenação de 

complexidade alta e um efeito geral de dissolução da superfície planar demonstra 

um repensar não só do gênero da paisagem, mas um discurso mais profundo. Pode 

ser homologada à inquietude a respeito de si e da nação, haja vista que a paisagem 

é território agora desterritorializado, e que para Parreiras esse gênero foi um projeto 

de vida, uma “profissão de fé”, e não mais um gênero praticado: “por longos anos fui 

(a)
(b)

(c)

(d)

 1o 2o

3o 4o
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exclusivamente paisagista” (PARREIRAS, 2000, p. 77). Em última análise, a 

reversibilidade da simplicidade da paisagem para o efeito intenso de complexidade e 

indistinção de um pedaço de natureza materializa a reversibilidade do próprio sujeito 

enunciador em desconstrução. 

Assim, Escola do ar livre e Sertanejas são obras nas quais o interesse em 

fixar paisagens e sua espacialidade exterior foi reduzido, dando lugar à natureza e 

ao desejo de encontrar um espaço interior, íntimo, onde a liberdade e a autonomia 

fossem irrestritas, onde o pintor pudesse refletir a respeito da recriação de sua 

identidade e de uma identidade nacional, tamanha era a posição e a força da 

natureza e da pátria na sua alma, que só se intensificou ao longo dos anos: 
 

Ela [a natureza] havia-se apossado inteiramente de mim. 
Ela havia-me formado física e moralmente. 
Dera-me esta força física que ainda hoje se manifesta na inquebrantável 
energia de trabalho que vai de sol a sol. 
Dera-me este caráter brutal, violento, franco. 
Impôs-me este imenso amor pela Pátria que os longos anos vividos longe 
dela, em lugar de o diminuírem de dia para dia só conseguem aumentar. 
(PARREIRAS, 2000, p. 80) 

 

 O espaço representado nessas duas obras é esse que teria se “apossado 

inteiramente” do pintor, e que por isso nos dá muito poucas pistas a respeito de uma 

localização geográfica, podendo na verdade ser qualquer lugar de um interior de 

mata fechada, deflagrando assim um processo de renovação do sentido do texto 

paisagístico. O que está ausente nessas composições para que sejam paisagens, 

estritamente falando, são marcadores espaciais determinantes, como montanhas, 

longas estradas e a linha do horizonte, mas, sobretudo o ponto de vista que deve ser 

mais amplo, tomado de uma distância maior, o chamado plano geral 

cinematográfico. Salgueiro discorre sobre obras como Sertanejas, ressaltando uma 

busca do pintor e a natureza íntima desses trabalhos: 
 

Trata-se de tomadas de dentro da floresta, focalizando um recorte seu 
específico, limitado, descontextualizado de todos os outros elementos da 
natureza presentes no entorno e na distância infinita (céu, água, 
montanhas) (...) Sua obra “Sertanejas” (1896) é exemplar dessa abordagem 
inovadora no contexto da arte brasileira, tanto no sentido temático quanto 
composicional, e que só poderia resultar de um olhar em busca e de uma 
mente armada para captar da natureza em suas particularidades, em sua 
diversidade, numa ótica intimista e parcial, primando pelo abandono das 
visões “gerais”, totalizantes e abrangentes das paisagens clássicas, 
idealizadas. (SALGUEIRO, 2000, p. 41) 
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A tentativa de tornar “parcial” e “intimista”, de interiorizar a espacialidade 

exterior numa redução da dimensão extensiva, da difusão de marcadores de espaço 

no campo de presença do sujeito da enunciação, como uma forma de repensar os 

próprios valores, foi marcada nessas obras por alguns aspectos gerais que podemos 

resumidamente e de forma retrospectiva elencar: (a) a proximidade do recorte do 

plano; (b) as dimensões físicas (sobretudo em Sertanejas com quase 5 metros de 

largura), que numa distância menor da tela preenche toda a visão periférica do 

enunciatário, sensibilizando-o para uma imersão no texto; (c) o tratamento plástico, 

em que há prevalência dos contrastes cromáticos sobre os contrastes eidéticos. 

Para uma síntese das principais correspondências estabelecidas até aqui 

neste capítulo, podemos organizá-las a partir de uma oposição das categorias 

plásticas /cromática/ vs. /eidética/, ressaltando que os termos vinculados no quadro 

abaixo (Quadro 1) apresentam-se, como vimos, dinamicamente relacionados e em 

graus de presença distintos nos textos. 

 

 

Plano Expressão Plano do Conteúdo 
Categorias 
plásticas 

Organização 
planar 

Graus de 
ordenação 

Efeito planar 
geral 

Categorias semânticas 

cromática desordem complexidade 
(alto) 

indistinção natureza 

eidética ordem simplicidade 
(baixo) 

discretização cultura 

Quadro 1: Correspondências entre expressão e conteúdo de Escola do ar livre e Sertanejas. 
 

Se a semiótica entende a enunciação “como ato de linguagem” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p. 168) dentro do sistema verbal, podemos falar aqui de um ato 

sensível, perceptual, que, como tal, guarda as marcas de um enunciador em seu 

enunciado, este, produto da enunciação pressuposta. Em Escola do ar livre, a 

natureza é quase pulverizada dentro de uma relação topológica parcial em que uma 

grande área mais escura é cercada por duas outras áreas mais claras nas partes 

inferior e superior do plano, e formantes plásticos se destacando e se atualizando 

acabam por sugerir troncos, galhos, folhas e pedras. No centro dessa natureza 

altamente amorfa em termos eidéticos, a cultura se faz presente de maneira mais 

concentrada na figura de um cintilante guarda-sol, item fundamental para a prática 

da pintura ao ar livre, e à extrema direita, entre duas árvores, o pintor no ato de 

pintar, o qual, resumido por meia dúzia de formantes plásticos, não é mais do que 

fundo figural sob a figura da mata. Pela presença desses elementos no enunciado, o 
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discurso mantém figurativamente a projeção objetiva do enunciador no enunciado, 

marcando dessa forma o que a semiótica chama de debreagem actancial enunciva. 

Enquanto isso, plasticamente, os contrastes plásticos afirmam marcas enunciativas 

subjetivas pela patente manipulação com que são engendrados, num fluxo contínuo 

que sugere ao enunciatário o próprio balouçar das massas da vegetação no ato 

mesmo de perceber, como de costume nesse tipo de cena. Portanto, se, em termos 

de discurso figurativo, o pintor mantém uma projeção no texto apenas referencial, 

por outro lado, o discurso plástico denuncia a própria produção desse discurso e a 

projeção direta do enunciador. 

Todo o efeito de realidade desse discurso é obtido em última instância com 

um trabalho com o contraste cromático dentro da escala tonal, que ora funde áreas 

inteiras, numa celeridade muito veloz para nossa capacidade de apreensão, como 

nas massas de fundo, ora fragmenta a superfície, num andamento desacelerado e 

átono, como no chão na borda inferior, cujos planos diminutos cintilam tal qual a luz 

quando é recortada ao atravessar a copa das árvores. Esse contraste de 

intensidades cria um ritmo cadenciado em que as áreas cintilantes, mais lentas, 

figurativizadas principalmente pelas folhas do chão, são regidas pelas massas de 

sombra e outras áreas mais homogêneas, mais rápidas, numa alternância 

constante. O efeito varia entre o áspero, o sólido, o lento das figuras representadas, 

e o suave, o fluido, o rápido da fatura, da contextura plástica. A fluidez das massas é 

determinante: desmanchamo-nos na cena e perdemos toda e qualquer referência à 

medida que todo o campo sensível é preenchido. 

Nesse instante, a objetividade da cena se desfaz e, sobretudo, o espaço é 

embreado num movimento de retorno de alhures para o aqui e, com este, de um 

tempo do então para o agora. Lá na mata o pintor está diante, então, da paisagem; 

no aqui e no agora ele é em uníssono à natureza. O espaço plano da natureza em 

contraste com o espaço mais profundo da paisagem denuncia assim uma crise de 

identidade do pintor, um perder-se e encontrar-se de si, estando diante e ao mesmo 

tempo em comunhão com a natureza nos moldes do romantismo que o formou. 

Em Sertanejas, temos o mesmo sentido de preenchimento do campo de 

presença que, em Escola, mas que topologicamente, se distribui por uma relação 

planar total e concêntrica em forma de espiral, numa oposição entre as categorias 

/central/ (a) vs. /periférico/ (b) (Esquema 18). Esse movimento reitera a força central 
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do plano, tornando-a vertiginosa e acentuando o efeito geral de dissolução. O 

conjunto articulado dessas massas tonifica-se mais ou menos de acordo com a 

curvatura do limite de cada área e em dois sentidos contrários, o que desorienta o 

olhar, ampliando a sensação de mistura como num grande caldeirão verde. 
 

                          
Esquema 18: Topologia em Sertanejas: 
Oposição /central/ (a) vs. /periférico/ (b). 

 
Diferenças fundamentais em relação à Escola do Ar Livre podem ser 

percebidas, tanto no PE quanto no PC de Sertanejas. No PE, a extrema planaridade 

realizada em Escola é relativizada em Sertanejas pela maior perspectivação que o 

caminho e as demais áreas periféricas imprimem à cena, além dos outros acentos 

plásticos já mencionados. Há um intenso efeito de sentido real de alguns elementos 

figurativos do conteúdo por uma seleção e superposição extremamente eficaz de 

traços plásticos pertinentes, a exemplo do tronco discretizado em tamanho natural 

no primeiríssimo plano que desperta no enunciatário a sensação tátil de um objeto 

palpável. Por outro lado, a dimensão física do texto em especial promove uma 

aderência do enunciatário a essa realidade não por um fazer interpretativo, mas por 

um total envolvimento sensível que o leva a tomar para si as marcas do texto 

projetando-se instantaneamente num aqui e num agora. O efeito plano e 

homogêneo estrutura-se num equilíbrio maior com relação à profundidade e à 

fragmentação, tendo como corolário uma tendência menor à desordem e a 

subsequente desintegração em termos de organização. 

A maior projeção do enunciador no texto planar é um entendimento conferido 

a todas aquelas correntes abstracionistas a partir do século XX, com Kandinsky e os 

diversos expressionismos abstratos posteriores, sendo essas correntes e 

expressões particulares vistas como manifestações mais pessoais por 

fundamentalmente abolirem do enunciado qualquer vestígio de referencialização do 

mundo, de um estar aqui e lá ao mesmo tempo, por anular o enigma do sentido de 

espaço que pode ser condensado pelo pensamento de Merleau-Ponty de “que ver é 

(b)

(a)



 
 
 

82 
 

ter à distância” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 281). Em Sertanejas, o tratamento 

espacial reverte esse hábito óptico a que se refere Merleau-Ponty, para instaurar a 

realidade bidimensional do objeto planar por meio de um ato perceptivo do sujeito 

enunciador que revela o fato sensível de que somente “emprestando seu corpo ao 

mundo é que o pintor transforma o mundo em pintura” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 

278). Sertanejas tem essa característica muito forte, guardadas as devidas 

proporções em relação à arte abstrata, de perda de um referencial objetivo operando 

uma fusão e uma maior projeção do sujeito com relação ao meio exterior, como 

afirma o seguinte trecho de Álvarez sobre a pintura de paisagem de Parreiras: 
 
O ponto culminante de sua pintura paisagística foi uma tela denominada 
Sertanejas ocorrendo um deslocamento. O pintor abandona a tela no 
cavalete e transforma-se na luz suave do túnel florestal, na pedras cobertas 
de liquens, nas folhas que formam um denso tapete no solo úmido. Assim 
sendo, nas palavras de Whal, a paisagem das Sertanejas se autodesigna 
na fenomenologia: “Je suis ceci et cela, c’est la paisage même qui parle. Je 
ne suis advennu à lui que pour entendre ce qu’il dit”. Esta tela parece 
resgatar o sentido rousseauniano afirmando ser a natureza mais bela do 
que a paisagem – porque é livre da intervenção do homem. (ÁLVAREZ, 
2008, p. 389) 

 
Esse abandonar “a tela no cavalete” encontra-se narrativizado e figurativizado 

com especial intensidade em Sertanejas. Se a temática da identidade permeia o 

patamar discursivo, por outro lado, são certas figuras desse patamar que 

efetivamente concretizam os temas. Na primeira obra, o pintor goza de toda a 

liberdade imergindo na floresta, como denuncia a sombrinha vazia, estando 

pressuposta a transformação num enunciado de estado final de conjunção com seu 

objeto autonomia. Em Sertanejas, o pintor, abandonando o cavalete, parece desistir 

de simplesmente estar diante do acontecimento, para estar nele. A inserção do 

pintor na cena subjetiviza-se, figurativizando-se no percurso hesitante das 

minúsculas borboletas, subordinadas à natureza que as domina. Aqui o pintor não 

está nem mais diante, nem na cena, mas integra-se e constitui-se na própria cena, 

na dissolução das pequeninas sertanejas na natureza que assim figurativiza o 

sujeito. 

Nas vivências plásticas que Parreiras obteve nessas duas obras em 

particular, o texto da paisagem alterna entre a diluição e a solidez, modulando o 

próprio sujeito enunciativo, tendo em vista que, se o espaço exterior está em vias de 

se desintegrar, é porque uma instabilidade foi deflagrada nesse mesmo sujeito. Essa 

instabilidade do sujeito que enuncia permite falar de um efeito passional. A oposição 
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entre o sentido tátil e o sentido óptico, a identificação do espaço óptico, operado por 

uma “visão afastada”, com um discurso instável em relação a um espaço tátil, 

apreendido por uma “visão aproximada” e nesse sentido comportando uma 

estabilidade discursiva, foi comentada por Zilberberg a respeito da teoria de Riegl: 
 
A visão aproximada comporta somente um sujeito de estado, dotado no 
máximo de um fazer estativo permitindo-lhe reproduzir-se; em 
compensação, a visão afastada depende de um sujeito operador cuja 
variabilidade instala no discurso uma dinâmica e uma instabilidade. 
(ZILBERBERG, 2007, p. 5)60 
 

 A partir dessa correspondência, a instabilidade associada por Riegl ao canal 

sensorial da visão é transposta por Wölfflin para o âmbito estilístico como a 

instabilidade do pictórico e da arte barroca, dentro do seu principal binômio 

linear/pictórico61. Essa equivalência que propõe Zilberberg pode ser homologada no 

plano do conteúdo à categoria afetiva da inquietude de acordo com suas palavras: 

“A distinção que opunha o espaço tátil ao espaço óptico passa agora somente ao 

interior do espaço óptico. Para o plano do conteúdo, a distensão diz respeito à 

postura afetiva: quietude vs. inquietude” (ZILBERBERG, 2007, p. 10).62 

 Acompanhamos a mesma inquietude óptica acentuada nas análises 

efetuadas das obras de Parreiras. A diferença em relação ao campo de presença é 

que orientamos o eidético e o cromático pelo grau de ordem que cada um tem como 

tendência, significando o aumento do cromático uma diminuição da capacidade de 

intelecção que leva à complexidade, e em contrapartida, o aumento do eidético 

significando um aumento da inteligibilidade que o torna simples. É dessa forma que, 

por essas obras exibirem uma tendência ao cromático, automaticamente seus 

discursos apresentam-se altamente impregnados de sensibilidade, instaurando uma 

crise para a reflexão. A instabilidade do sujeito vem exatamente do contraste 

                                                
60 “La vision rapprochée ne comporte qu’un sujet d’état, doté tout au plus d’un faire statif lui 
permettant de se reproduire; en revanche, la vision eloignée est dans la dépendance d’un sujet 
opérateur dont la variabilité installe dans Le discours une dynamique et une instabilité”. 
61 Os demais pares de conceitos estabelecidos por Wölfflin seguem a mesma lógica de oposição do 
linear vs. pictórico aplicada a aspectos diferentes desses dois grandes estilos, o clássico 
renascentista e o barroco. São eles: forma fechada vs. forma aberta (a unidade absoluta e a unidade 
relativa da composição), clareza vs. obscuridade (o contorno totalmente aparente e o contorno 
parcialmente aparente), plano vs. profundidade (a estruturação ortogonal e a estruturação oblíqua) e 
pluralidade vs. unidade (a independência relativa entre partes e a dependência absoluta entre as 
partes). Cf. WÖLFFLIN, 2000. 
62 “La distinction qui opposait l’espace haptique à l’espace optique passe maintenant à l’intérieur du 
seul espace optique. Pour le plan du contenu, la distension concerne la posture affective: quiétude vs 
inquiétude.” 
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simultâneo e desproporcional dessas tendências que o texto planar de Parreiras 

mostra. Essas telas exibem o espaço por excelência. 

 

 
Fig. 13 - Albrecht Dürer. Melancolia I. 
Gravura (1514). 

 
 Não por acaso é que as artes do espaço, pelo campo sensível empírico em 

que atuam, sempre foram consideradas inferiores ao campo das ideias, àqueles que 

trabalham com abstrações filosóficas, situação que começou a se alterar somente a 

partir da Renascença. É o que mostra uma gravura de Albrecht Dürer (1421-1578), a 

alegoria da Melancolia I (1514 - Fig. 13), obra em que a instabilidade, a oscilação da 

realidade óptica, lugar do geômetra que pensa por imagens espaciais, lugar daquele 

que lida com as quantidades espaciais, tem como equivalente afetivo esse 

sentimento intenso, disfórico, negativo, dentro dos valores que orientam uma 

axiologia do discurso. 

Se a melancolia caracteriza-se por um estado de tristeza profunda, seu 

oposto poderia ser o júbilo, estado de alma de grande euforia em que uma alegria 

extrema tomaria conta do sujeito. Se para o texto de Parreiras a melancolia seria um 

sentimento muito contínuo, em contrapartida, a angústia, como uma grande 

ansiedade, expectativa e até medo sobre os rumos artísticos da nação, corresponde 

mais à instabilidade que o PE manifesta a respeito do conteúdo da inquietude. Seu 

discurso divide-se entre um estado de alma pautado pelo contentamento contido (o 

percurso oscilante das borboletas) mesclado a uma serenidade inquietante (o 

mergulho na indefinição da mata, facultado pelas dissoluções cromáticas), por estar 

em fusão com a natureza, e outro estado dominado pela angústia (o contraste dos 
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dois estados anteriores), por ter em parte se afastado da sociedade que o cerceou, 

que o limitou, e que acabou por adquirir um valor negativo. O pintor quer e sabe que 

pode encontrar uma outra forma de relação com esta. 

A intensidade afetiva é definida por Fontanille nos discursos visuais como 

“aquela que aparece em conjunto com a atualização do valor, então toda intensidade 

associada a um contraste perceptivo, e que participe da atualização de um valor 

discursivo poderá ser atribuída à paixão” (FONTANILLE, 2007, p. 207). Como os 

contrastes cromáticos têm como função sintagmática a homogeneização planar e a 

desconstrução da realidade aparente, resultando numa intranquilidade visual, e os 

contrastes eidéticos por sua vez segmentam o plano reconstruindo essa realidade, 

resultando numa tranquilidade visual, a leitura de um determinado ritmo afetivo 

baseado numa escala entre a calma e a angústia se daria a partir de uma 

equivalência fórica: no caso, um ritmo gradual entre o cromático e suas passagens, 

suas transições suaves, eufóricas, e o eidético e seus percursos, que delimitam, 

constrangem disforicamente. Mesmo que possamos dizer que as “marcas da 

intensidade nos discursos visuais ou gestuais não podem ser detectadas por meio 

do estudo da modalização linguística da enunciação” (FONTANILLE, 2007, p. 207), 

a ação de Parreiras como sujeito enunciador revela em seus textos um não querer 

estar junto ao meio social, assim como um saber e um poder estar na natureza. O 

pintor realiza o seu fazer, como vimos, diluindo o seu ser pela transformação do 

simples no complexo, do distinto no indistinto, enfim, sendo na própria natureza, 

esse princípio de tudo. Nessa generalização modal inerente ao discurso pictórico, 

poderia matizar os polos calma/angústia expressos pelos contrastes plásticos, 

modulando-os a partir de uma oposição /medo/ vs. /coragem/. É o sentido imediato 

que retiramos da leitura que a poetisa Ibrantina Cardona fez de Sertanejas, 

materializada em versos ofertados ao pintor quando da exposição do quadro em 

1896: 
 

Parece até que o medo é o ciciar da brisa 
Nas frondes colossais desta selva gigante (...) 
 
Mas, viestes sem medo, oh! loureiras risonhas, 
Voar pelos cipós de enredados contornos (...) 
(CARDONA, 1999, p. 294) 
 

Nesses fragmentos do poema, o medo figurativizado na brisa não consegue 

atingir a tranquilidade da floresta cuja concentração em si mesma dissipa a iminente 
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invasão. As sertanejas vão então euforicamente se desvencilhando dos incontáveis 

obstáculos para se tornarem uníssonas à natureza. É a luz mais alta e vibrante final 

do túnel florestal que o pintor busca, e para atravessá-lo ele ultrapassa todas as 

barreiras e se dissolve nas tonalidades mais baixas e uniformes. O medo é então 

suplantado pela coragem que, seguida por um sentimento de angústia, dá lugar à 

tranquila alegria em direção ao júbilo final. É preciso vencer o mais rápido possível 

esses obstáculos para não se enredar neles. Em última instância, essa dinâmica 

homologa o nível de manifestação dos contrastes plásticos à sintaxe do discurso e 

seus contrastes afetivos, daí Zilberberg concluir sobre Riegl que o que sua teoria 

mostra a rigor é que “nós não temos aqui as formas e lá os afetos, mas as formas-
afetos às quais é permitido ver como sílabas elementares do sentido” 

(ZILBERBERG, 2007, p. 11).63 

Podemos ilustrar a relação desses níveis, bem como suas oscilações de 

sentido, com outro esquema. Em termos tensivos, como já vimos, o texto de 

Sertanejas estabelece uma curva inversa que se move alternadamente em dois 

sentidos distintos, representados por dois esquemas igualmente distintos: esquemas 

da decadência e da ascendência. Como não há exatamente um ponto de partida 

para a leitura do texto planar, o enunciatário se desloca de uma área para outra, 

orientado principalmente pelo esquema topológico que o amarra às forças visuais 

dos vértices e do centro do plano. As diagonais que formam esse esqueleto 

coincidem com as faixas de andamento mais acelerado. Portanto, é esse 

mecanismo topológico que rege o percurso do olhar, que se movimenta avançando 

e retrocedendo com desvios secundários. 

À medida que o mecanismo topológico imprime um afunilamento da 

percepção para a fuga central, há uma progressiva invasão e domínio de grandes 

massas uniformes nas quais as borboletas se fundem. O olhar desliza numa direção 

acelerada sobre a superfície a despeito das pequenas pausas interpoladas por 

formantes plásticos em vias de significar, como as manchas mais distantes que, pelo 

contexto, sugerem raízes e pedras. A desordem prevalece. Afetivamente, entramos 

numa zona de instabilidade, de intranquilidade, contudo, limiar da felicidade plena a 

ser concretizado na área de luz superior discretizada de maneira equilibrada e 

                                                
63 “(...) nous n’avons pas ici des formes, là des affects, mais des formes-affects en lesquelles il est 
permis de voir comme des syllabes élémentaires de sens.” 
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tranquila pelos troncos verticais. Estáveis, estes elevam o olhar continuamente em 

sinergia com a forte luz que, de forma cintilante, coroa a composição (Esquema 19). 

 

                         

+

-
- +

Felicidade
Luz

Tranquilidade
Troncos  

Esquema 19: Intensidade afetiva em Sertanejas. 
 

Em termos semânticos, o desfecho afirma a categoria /vida/. A instabilidade 

inicial gerada pelas massas de claro-escuro em relação às figuras do conteúdo dá 

lugar à estabilidade final da luz que se verticaliza nas árvores no final do túnel verde. 

A tranquila euforia dessa área de luz contrasta com a angústia e a agitação disfórica 

causada pela discreção do eidético mais forte no primeiro plano. O efeito de 

desordenação figurativa, com a presença dos inúmeros galhos e folhas amontoados 

no chão, realidade a ser deixada para trás, determina a categoria semântica /morte/. 

Em meio a isso, pequenas acelerações produzem súbitas indistinções numa escala 

menor. É exatamente esse efeito que põe em relevo os sentimentos de ansiedade e 

de angústia gerados pelo contraste entre instantes menores de inquietude e 

indistinção do cromático e instantes de quietude e discretização do eidético. Essa 

tensão, que é sucedida e apaziguada pela área de luz final das árvores, marca o 

início de uma guinada do discurso do pintor em busca de uma identidade, que não 

será mais trabalhada somente como paisagem, mas como história nacional. 

O mergulho profundo e inquietante que Sertanejas faz na natureza parece ter 

condensado todo o conhecimento adquirido por Parreiras em relação ao gênero da 

paisagem. Por todos os aspectos expostos até aqui é que esse trabalho em 

particular foi sem sombra de dúvida um marco e um momento de transição na 

produção do pintor, pois, se plasticamente ele exibe uma formulação espacial que 

extrapola os padrões do gênero, em termos de gênero ele coincide com o início de 

sua produção de pintura de história – os estudos para O evangelho nas selvas em 

1895 e os estudos para as pinturas decorativas do atual Centro Cultural da Justiça 

Federal, encomendadas ao pintor em 1898. 
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Vimos nesse capítulo que a paisagem foi para Antônio Parreiras muito mais 

do que um exercício de gênero ou um fundo com uma função de ambientação para 

uma narrativa. Antes disso, de ser simplesmente um acessório no processo de 

significação do texto plástico, a paisagem e seus deslocamentos espaciais 

constituíram o próprio discurso. Na análise da obra de Immendorf, Floch mostrou 

que a práxis enunciativa do pintor demonstrara de forma recorrente uma 

preocupação cada vez maior com o engajamento social e político, não “em termos 

de ação e de participação, mas em termos de reflexão crítica e de produção de 

conhecimento a partir de uma elaboração segunda, isto é, a partir da reorganização 

de uma História já constituída em signos” (FLOCH, 2004, p. 253 e 254). É 

precisamente essa “conciliação entre a arte e a História” (FLOCH, 2004, p. 258) que 

Parreiras opera em sua produção de cunho histórico, podendo ser dito que há um 

discurso mítico no qual tenta forjar a imagem da nação, cujo sentido de identidade 

atravessa a figura da natureza, actante que realiza plasticamente as transmutações 

de sentido nesse discurso. É o que pretendíamos demonstrar nesse capítulo dentro 

da própria produção de paisagem e, numa breve análise da tela Os Invasores, bem 

como verificar como a paisagem está relacionada com a produção histórica do 

pintor. Para um aprofundamento dessa questão, é preciso então nos deter de uma 

forma mais minuciosa em sua pintura histórica, circunscrevendo como todo esse 

conhecimento plástico acumulado pelo pintor, analisado neste capítulo, articula-se 

com o texto de gênero histórico. Em função disso, nos capítulos que seguem, 

analisaremos a estrutura do gênero histórico e os níveis sêmio-narrativo64 e 

discursivo em conformidade com o nível de manifestação dessa produção em 

Parreiras, a fim de solidificar as relações até esse momento estruturadas entre 

paisagem e identidade nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Os níveis fundamental e narrativo do percurso gerativo de sentido. 
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2. SEMIOTIZAÇÃO DA PINTURA HISTÓRICA DE ANTÔNIO PARREIRAS 

 

 
(...) a pintura abarca e compreende em si mesma 

todas as coisas que a natureza engendra ou as 
que resultam das fortuitas ações dos homens, ou 
enfim, tudo o que os olhos podem ver; parece-me 
um triste mestre aquele que tão somente faz bem 

um só tipo de figura. 
 

Leonardo da Vinci (2000) 
 

 

2.1. Gêneros e subgêneros da pintura histórica: tema e discurso 

Caracterizar um gênero está longe de ser uma tarefa simples, não sendo o 

objetivo desta tese. Entretanto, para o aprofundamento nas análises da pintura 

histórica de Antônio Parreiras adotaremos alguns conceitos relacionados aos 

gêneros pictóricos em geral e ao gênero histórico em particular, para melhor 

fundamentarmos as análises. 

Quando se fala de gêneros pictóricos na literatura artística, há geralmente 

uma divisão hierárquica por temas, do mais simples e menos importante ao mais 

complexo e mais importante: natureza-morta, paisagem, animais, retrato e 

histórico/alegórico.  Na elaboração e discussão sobre os gêneros, em especial sobre 

o gênero histórico, uma tríade de categorias básicas é mais recorrente, a saber, a 

criação do tema (a invenção), a composição (a disposição) e o estilo (a elocução) da 

obra. A rigor, os gêneros começaram a ser pensados por Alberti (1404-1472) em seu 

Da Pintura (1435), e por Leonardo em anotações para o seu tratado de pintura. 

Alberti põe em relevo a história; Leonardo, por sua vez, fala de uma superpintura 

que abrange todo o universo figurativo, discorrendo em outro momento também 

sobre a pintura de paisagem como uma prática autônoma. A tríade de categorias 

discutidas principalmente em relação à pintura histórica tem origem na tradução, 
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operada por Alberti e por outros autores, de aspectos relacionados às retóricas e 

poéticas antigas: 

 
Alberti seguiu Cícero (...) na sua definição da pintura (...) A matéria é 
dividida também em : inventio, dispositio, elocutio, actio e memoria. 
Adaptando, ele obteve: circunscriptio, compositio, receptio luminum (...) Já 
Lodovico Dolce no seu Dialogo della Pittura intitolato l’Aretino divide a 
pintura também dentro da tríade retórica, do seguinte modo: invenção 
(inventio), desenho (dispositio) e colorido (elocutio). (SELIGMANN-SILVA, 
1998, p. 57 e 58) 

 
Neste capítulo, a análise semiótica da escala de gêneros e desses aspectos-

chave será importante para o entendimento do modo de operar do gênero histórico, 

bem como para a identificação de estratégias do discurso planar que inscrevem 

ideologicamente o texto visual de Parreiras num determinado momento histórico. 

 

2.1.1. A pintura histórica e a alegoria na escala de gêneros: tema e 

construção de discurso 

O tema como um elemento do gênero envolve um “domínio de sentido” 

(FIORIN, 2006, p. 62) e “uma esfera de comunicação” (FIORIN, 2006, p. 279). 

Sendo o gênero um processo que engendra determinado uso, seu universo temático 

é mais ou menos delimitado em função da atitude responsiva de um público, “em 

função da imagem do interlocutor” (FIORIN, 2006, p. 62). Se considerarmos na 

estrutura do gênero histórico pictórico uma “esfera de comunicação” específica, 

nesse caso o conteúdo temático inerente a esse domínio seria um aspecto 

importante a se observar, na medida em que a adesão do enunciatário dependeria 

também de sua proximidade com o assunto do texto. A escala de temas que 

começou a se delinear na pintura a partir do século XV como uma escala de 

gêneros, e que passou a abranger uma temática pagã envolvendo a mitologia greco-

romana, pretendia justamente, entre outras coisas, estabelecer com os humanistas 

um importante canal de comunicação, com o intuito de legitimar o quadro como um 

trabalho intelectual e como fonte de informação.65 

Essa preocupação temática e sua pertinência para o leitor existem de forma 

intencional desde as produções mais antigas. A ideia do objeto planar como um 
                                                
65 “Na medida em que os pintores dividiam com os autores um interesse pelos temas literários, seus 
trabalhos puderam ser vistos como fontes pictóricas de informação sobre pessoas, lugares e coisas 
mencionadas na literatura (…)” (“Inasmuch as painters shared with authors an interest in literary 
themes, their works could be regarded as pictorial sources of information about the persons, places, 
and things mentioned in literature (...)”) (GREENSTEIN, 1992, p. 35). 
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texto histórico – que é o caso do gênero histórico – se materializou na arte desde 

suas primeiras manifestações, como veículo de propaganda agindo na educação 

das massas,66 não sendo um produto nem do século XIX e muito menos, é claro, do 

Brasil monarquista ou republicano. Em relação à pintura, essa função de instruir foi 

mencionada pelo Papa Gregório no século VI d.C.,67 tendo sido largamente 

empregada pela Igreja Católica ao longo dos séculos com o intuito de difundir seus 

principais temas.68 

A partir do Renascimento, a ideia de uma pintura equivalente ao texto verbal 

em termos de poder discursivo, de uma pintura que se equiparasse às grandes 

narrativas literárias nos moldes da tragédia e da epopeia começa a tomar contornos 

mais definidos. É por um poder narrativo de instrução creditado a essa temática ou a 

outros temas considerados importantes no Ocidente, como as narrativas bíblicas, 

que o gênero histórico começa a ser efetivamente pensado como tal. Alberti foi um 

dos primeiros a pensar a pintura de história como o estágio mais elevado da pintura: 

“a maior obra do pintor não é um colosso, mas uma história. A história proporciona 

maior glória ao engenho do que o colosso” (ALBERTI, 2004, p. 19). Essa visão que 

iria perdurar em termos gerais até o século XIX, e que se iniciou principalmente com 

Alberti e Leonardo, encontrou sua forma definitiva com o surgimento da academia 

francesa e a criação de uma rígida hierarquia de gêneros por André Félibien: 

 
Assim, aquele que faz paisagens com perfeição, por exemplo, está acima 
de um outro que só pinta frutas, flores ou conchas. Quem pinta animais 
vivos tem mais mérito do que quem só representa coisas mortas e sem 
movimento. E, como a figura humana é a mais perfeita obra de Deus sobre 
a terra, é certo também que aquele que se faz imitador de Deus ao pintar 
figuras humanas é muito mais excelente que todos os outros. Entretanto, 
ainda que não seja pouco fazer com que pareça viva a figura de um homem 
e dar a aparência de movimento a algo que não o tem, um pintor que só faz 
retratos ainda não atingiu aquela alta perfeição da arte, nem pode almejar 

                                                
66 Essa ideia tem suas manifestações mais remotas em obras como o Mosaico de Alexandre (século I 
a.C. – cópia romana de uma pintura do século III a.C.) e, sobretudo na pragmática escultura romana, 
em seus “relevos históricos [com temática bélica] esculpidos para decorar monumentos erigidos em 
comemoração a determinados eventos” (WOODFORD, 1982, p. 87), como nos relevos da Coluna de 
Trajano (113 d.C.). 
67 “Pinturas são expostas em igrejas, assim, os que são iletrados puderam ler observando nas 
paredes o que eles não são capazes de ler nos livros” (“Pictures are exhibited in churches so that 
those who are ignorant of letters might read by seeing on the walls what they are not able to read in 
books”) (GREGÓRIO Apud GREENSTEIN, 1992, p. 35). 
68 “Desde que pinturas tornaram visíveis os ensinamentos da Sagrada Escritura, os eclesiásticos 
adotaram pinturas para manter diante dos olhos dos seus discípulos o sentido mais elevado e 
espiritual do texto” (“Since pictures made visible the primary meaning of Sacred Scripture, the 
ecclesiastical teacher used pictures to keep before the eyes of his students the sense of the text, 
which had a higher, spiritual meaning”) (GREENSTEIN, 1992, p. 36). 



 
 
 

92 
 

as honras outorgadas aos mais sábios. Para tanto, é necessário passar de 
uma única figura à representação de várias figuras juntas; é necessário 
tratar a história e a fábula; representar as grandes ações como fazem os 
historiadores, ou os temas agradáveis como os poetas. (FÉLIBIEN, 2006, p. 
40) 

 
 O tema histórico, que trata “a história e a fábula”, isto é, a história política, a 

história religiosa e a mitologia, torna-se o gênero mais elevado nessa hierarquia, por 

ser capaz de veicular uma ação, à medida que, para a teoria artística e a Academia 

que a propalava, é a narrativa ou história69 que pode instruir, divulgar os assuntos 

mais nobres e a ideologia do poder contida neles, e também elevar o status do 

artista ao mesmo patamar dos homens de letras. Além desses três temas históricos, 

a alegoria também era considerada um tema tão ou até mais importante do que os 

assuntos mais fatuais, por seu inerente simbolismo e poder de síntese, que gera a 

impressão de proximidade com o trabalho do poeta.70 

Esse entendimento de que o artista deveria “não só ser capaz de reproduzir 

os objetos visíveis da criação divina (isto é, praticar os diferentes gêneros segundo 

sua hierarquia: natureza-morta, pintura de animais, retrato), mas ser um poeta, 

capaz de inventar e de narrar (...) uma história completa” (LICHTENSTEIN, 2006-b, 

p. 38), é um preceito que pode ser encontrado em obras mais antigas, como a 

Poética de Aristóteles. Para Aristóteles, a ação tem prevalência sobre a descrição de 

caracteres: “sem ação não poderia haver tragédia; sem caracteres, sim (...) a muitos 

poetas sucede, de modo geral, o mesmo que a Zêuxis entre os pintores, em 

confronto com Polignoto; este, com efeito, é um excelente pintor de caracteres, 

enquanto nenhum estudo de caráter há na pintura de Zêuxis” (ARISTÓTELES, 1997, 

p. 25). Da mesma forma, para Félibien ou Le Brun os gêneros menores na 

                                                
69 Narrativa e história tornam-se sinônimos no final da Idade Média, quando são associadas também 
à imagem plástica, resultando dessa associação o gênero histórico: “No final da Idade Média, o termo 
história (...) foi empregado, numa denotação secundária, com a acepção de ‘representação pictural 
de uma cena narrativa [geralmente bíblica]’” (“By the end of the Middle Ages, the noun historia (...) 
had taken on, as a secondary denotation, the meaning ‘pictorial representation of a narrative [usually, 
a biblical] scene”) (GREENSTEIN, 1992, p. 38). 
70 Esses aspectos da alegoria explicam a sua adoção como um domínio temático superior, pois a 
aparente semelhança com o uso que o poeta faz das figuras de linguagem, criando novos sentidos 
através de uma espécie de “impertinência semântica” (FIORIN, 2008-a, p. 118), era considerada uma 
operação didática pela possibilidade de veicular toda sorte de convenções: “O tema de um quadro 
devia ter também um valor didático. Por isso, as alegorias de todos os tipos (‘tableaux énigmatiques’ 
[quadros enigmáticos], como os chamava Félibien) eram especialmente admiradas 
[predominantemente nas primeiras cinco ou seis décadas da academia francesa], como tinham sido 
entre os maneiristas do século XVI” (PEVSNER, 2005, p. 151). Por causa dessas características é 
comum vermos a alegoria figurando em trabalhos históricos, como nos quadros de Rubens e de Le 
Brun comentados por Du Bos (Cf. DU BOS, 2005, p. 36-53). 
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hierarquia eram pouco mais do que uma habilidade em descrever a realidade em 

relação à pintura de história, que engendrava uma ação e significados mais 

profundos e abstratos. Dentro dessa lógica, enquanto todos os gêneros abaixo do 

gênero histórico requeriam do pintor praticamente uma observação cuidadosa dos 

objetos de seu domínio temático, a pintura de história necessitava dessa observação 

acrescida da capacidade de inventio (invenção) narrativa. Nessa invenção, 

normalmente elaborada com croquis (esboços em desenho) e esquisses (esboços 

em pintura) preparatórios, nos quais eram experimentadas diferentes organizações 

topológicas da composição e expressões gestuais e faciais das figuras que definiam 

a história, o pintor projetava a concretização de seu conhecimento sobre o tema 

escolhido. 

Essa escala de importância temática com a primazia dos temas históricos foi 

adotada de forma sistemática no Brasil com a Missão de 1816, que fundou a 

Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), instrumento propagador dos valores 

monárquicos71, a exemplo do que a Académie e a École des Beaux-Arts realizavam 

na França e do que representavam as academias em geral para o Estado.72 Dentre 

os mestres formados pela AIBA que tiveram produção de grande relevo no gênero 

histórico, estão os eminentes Pedro Américo e Vítor Meireles. São bastante 

conhecidas as disputas e discussões críticas envolvendo os dois pintores por conta 

de suas grandes telas, respectivamente a Batalha do Avaí (1877) e a Batalha dos 

Guararapes (1879). Enquanto os dois primeiros terços do século XIX foram 

dominados por uma produção histórica idealizada e por vezes alegórica73 a serviço 

do registro de acontecimentos envolvendo o imperador e a corte, na geração de 

Américo e Meireles o gênero se volta para os grandes momentos da nação – 

centrada na pintura de batalhas, com o intuito de forjar uma imagem grandiosa e 

heróica do regime monárquico. 

                                                
71 Essa função da pintura histórica esteve presente desde a implantação de seu ensino no Brasil: “A 
presença na Missão Francesa de dois pintores [Nicolas Antoine Taunay (1755-1830) e Jean Baptiste 
Debret (1768-1848)], ambos dedicados à especialidade histórica, correspondia mais diretamente ao 
desejo corrente nas cortes européias de encomendar telas que documentassem os acontecimentos 
de seu interesse” (CAMPOFIORITO, 1983-a, p. 23). 
72 “Estados poderosos haviam construído e desenvolvido a ideia de academia a partir da motivação 
legítima de obter uma certa quantidade e uma certa qualidade de arte a serviço e ao gosto das cortes 
e dos governos” (PEVSNER, 2005, p. 282). 
73 Como as obras Alegoria às núpcias de Dom Pedro I (1829), de Debret e Alegoria à restauração da 
Bahia, de Auguste-Marie Taunay (1768-1824). 
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A adoção de um conteúdo temático sobre as conquistas bélicas da monarquia 

em lugar da documentação de fatos mais corriqueiros da corte é uma explícita 

mudança de estratégia no discurso visual do período, que pretendia assim criar uma 

iconografia sobre a história nacional.74 A eleição de temática versando sobre 

relevantes acontecimentos, atuais e do passado da nação, manifesta 

figurativamente um conteúdo mais estimulante, mais concreto e menos monótono e 

abstrato do que as alegorias e cenas da corte com seus inerentes simbolismos, 

como em Sagração de Dom Pedro II (1842), de Manuel de Araújo Porto-Alegre 

(1806-1879). Fiorin observa justamente que há um tipo de texto “mais abstrato” e 

outro tipo que “é mais concreto” (FIORIN, 2008-a, p. 90). De acordo com o autor, um 

texto mais concreto “é um texto figurativo” enquanto um texto mais abstrato seria 

“não figurativo ou temático” (FIORIN, 2008-a, p. 90). 

Todos os textos pictóricos que analisamos nesta tese são de natureza 

figurativa, isto é, semioticamente têm “um correspondente no plano do significante 

(ou da expressão) do mundo natural, da realidade perceptível” (BERTRAND, 2000, 

p. 99).75 Contudo, há conteúdos temáticos, como os de uma pintura alegórica, que, 

apesar de se apoiarem em figuras, são plasticamente esvaziados de sentido. No 

caso da alegoria, não há correspondência entre plano de expressão e plano de 

conteúdo, funcionando as figuras como simples atributos da significação. O 

resultado é a codificação do texto visual. A alegoria é uma convenção, um símbolo. 

Há nela um descompasso entre expressão e conteúdo, entre as qualidades visuais e 

o discurso, impossibilitando uma leitura direta e tornando o texto mais abstrato, 

como corroboram as seguintes palavras de Hegel: “como, porém, é a significação da 

alegoria o que mais importa e como a sua exteriorização sensível lhe está 

subordinada de modo tão abstrato como ela mesma é abstrata, a forma de tais 

determinações só tem valor de um simples atributo” (HEGEL, 1996, p. 445). 

 A ideologia que atravessa a geração de Américo e Meireles, ditada pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pretendia engrandecer o fato histórico sem 
                                                
74 Estratégia claramente inspirada no governo francês de Louis-Philippe, que, sendo um “entusiasta 
da pintura histórica, desejando celebrar a história nacional, iria se empenhar na criação de um museu 
consagrado à história da França, destinando todos os espaços do palácio [Versailles] a esta 
finalidade. Utilizaria as grandes e variadas coleções já existentes, adquirindo e encomendando 
quadros a artistas famosos como Horace Vernet, irmãos Ary e Henry Scheffer, Jean Allaux e Eugéne 
Delacroix. Iria impor seu gosto pela história aos artistas, exigindo-lhes fidelidade ao tema, desejo de 
veracidade, este que se inscreve nas exigências do período (...)” (ROSEMBERG, 2002, p. 1). 
75 “(...) un correspondant au plan du signifiant (ou de l’expression) du monde naturel, de la réalité 
perceptible”. 
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criptografá-lo com alegorias, pois o tema assim tratado reduziria sensivelmente sua 

esfera de comunicação e persuasão. Tratar de temas como a proclamação da 

independência ou a invasão holandesa introduzindo figuras semanticamente 

herméticas seria dificultar o acesso ao sentido da obra. Na Batalha do Avaí,76 por 

exemplo, Américo representa na extrema direita da pintura um grupo no qual figuram 

uma mulher e crianças. Nos termos de uma semântica fundamental, o grupo se 

opõe ao contexto da batalha homologando respectivamente a oposição entre as 

categorias /vida/ vs. /morte/ ou /paz/ vs. /guerra/, como postula Rosemberg: há “um 

simbolismo atribuído à figura feminina no meio da ação; a guerra traz a morte, a 

destruição e a mulher simboliza a vida, a esperança do futuro, através da sua 

capacidade procriadora/criadora” (ROSEMBERG, 2002, p. 36). Essa articulação de 

sentido acessada diretamente a partir de categorias semânticas fundamentais 

deduzidas do universo figurativo do discurso é preterida em favor da codificação 

alegórica em algumas obras de Américo do período republicano, como Alegoria da 

civilização ou Paz e concórdia (1902).77 Inversamente, Parreiras e outros pintores 

oriundos da academia e ativos nesse período78 produzirão trabalhos com um 

referencial figurativo mais concreto. 

Américo e Meireles são reconhecidamente os dois grandes paradigmas 

brasileiros do gênero da pintura histórica no século XIX. Parreiras terá grande 

consideração pela produção desses dois vultos da pintura oitocentista brasileira, a 

despeito das diferenças que marcam claramente seus estilos: 

 
A arte brasileira surgiu verdadeiramente em 1850 com Vitor Meireles e 
Pedro Américo (...) Dentro das galerias da escola estão representados 
todos os artistas brasileiros pelas suas principais obras (...) Qual delas, 
embora, muitas de invulgar mérito, suplanta em valor artístico o Avaí de 
Pedro Américo, a Primeira Missa de Vitor Meireles, embora a orientação e a 
técnica de hoje seja outra? Nenhuma. Eu afirmo. (PARREIRAS, 1999, p. 
146) 

 
Se Américo e outros pintores produziram obras de gênero alegórico 

relacionadas ao período republicano, não foi tanto esse referencial que inspirou e 

                                                
76 Assim como no estudo para a Batalha de San Martino (1880). 
77 É válido destacar que a alegoria pura ou vinculada a temas históricos não desaparece com o 
advento da República, continuando a ser produzida no período, com destaque para Visconti e os 
irmãos Rodolpho (1879-1967) e Carlos Chambelland (1884-1967). 
78 Como Rodolfo Amoedo (1857-1941) ou Oscar Pereira da Silva (1867-1939), por exemplo. 
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orientou Antônio Parreiras em sua produção histórica.79 A abordagem mais abstrata 

da alegoria – fortemente associada ao regime monárquico, assim como à própria 

Academia, como instituição oficial que a incentivara – não foi adotada por Parreiras, 

que optou por um texto mais concreto, em que o fato histórico fosse lido sem a 

necessidade da erudição e sem o efeito de sentido incongruente que muitas vezes a 

alegoria suscita, pela carência de articulação plástico-figurativa. 

 Vejamos como essa construção ocorre num de seus primeiros trabalhos 

históricos, intitulado A chegada (1900 - Fig. 14)80, um painel decorativo para o então 

Supremo Tribunal Federal.81 

 

 
Fig. 14 - A chegada (1900). Óleo sobre tela colada à 
parede, 550 x 260 cm. 

                                                
79 A pintura alegórica que Parreiras produziu encontra-se estritamente relacionada à chamada pintura 
decorativa (vinculada diretamente à arquitetura), e se restringe em sua temática basicamente a 
personificações de assuntos abstratos relacionados à mitologia greco-romana e às artes, sem 
nenhuma relação figurativa direta com o regime republicano, salvo raras exceções como num projeto 
para uma “composição alegórica ao hino nacional” (LEVY, 1981, p. 53) e em Visão de Tiradentes ou 
O sonho da liberdade (1926). Os painéis decorativos foram realizados para as atuais Escola de 
Música da UFRJ, para o Conservatório de Música da UFMG e o Palácio da Liberdade em Minas 
Gerais. 
80 A Chegada que tem como par A partida (1902 - Cf. Figura 16, página 101) formam um pendant 
(conjunto de duas pinturas que se complementam) denominado Os desterrados. 
81 Atualmente Centro Cultural da Justiça Federal. 
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Apesar da planaridade e da cromaticidade extremamente reduzida e mais 

alta, o modo como as figuras foram articuladas dentro da temática do encontro da 

esquadra de Cabral com os habitantes da Ilha de Vera Cruz provoca no enunciatário 

um efeito de sentido concreto e direto. Em verdade, a exacerbação da natureza 

planar da pintura, assim como a tonalidade mais alta e a baixa saturação da 

categoria cromática, alçam o desenho e o universo das figuras do mundo a um 

primeiro plano de leitura. Não há nada de gratuito nesse fato, estando ele em 

conformidade com a preocupação de integrar pintura e arquitetura82 e com um dos 

preceitos mais importantes da pintura desde Vasari (1511-1574), para quem o 

disegno (desenho) era o responsável por retirar “do intelecto a invenção de alguma 

coisa” (VASARI, 2006, p. 20). 

 Esse entendimento do desenho como um elemento mais racional, que faz 

parte diretamente da concepção, da invenção, chamado também por Zuccaro (1543-

1609) de “desenho interno” (ZUCCARO, 2004, p. 41), é nesse sentido uma ideia 

inicial sobre o tema que, ao cumprir sua função primordial de “contornar cada figura” 

(VASARI, 2006, p. 21), concretiza em termos gerais essa ideia. Tal concepção sobre 

o processo de elaboração de uma obra ainda vigorava mesmo na época em que 

Parreiras iniciou sua produção histórica, como observamos nas ideias de Modesto 

Brocos (1852-1936), contemporâneo do pintor: “A invenção é o esforço que faz 

nosso espírito para encontrar o assunto. Para descobrir um assunto será preciso, 

antes de mais nada, ter muitos assuntos em projeto, sejam esboços ou rascunhos” 

(BROCOS, 1933, p. 13). 

 Na invenção eidética e figurativa de A chegada, Parreiras concretiza seu 

discurso plástico a partir do ponto de vista dos nativos. O observador, enunciatário 

do texto, tem o mesmo ponto de vista dos habitantes da terra, os índios. Em A 

conquista do Amazonas (1907)83, o pintor também utiliza esse recurso numa citação 

ainda mais direta à Primeira missa de Vítor Meireles. Só o fato de invertermos esse 

ponto de vista cria um efeito oposto, como na obra Descobrimento do Brasil (1900 - 

Fig. 15), de Aurélio Figueiredo (1856-1916).  

 

                                                
82 Uma tendência em voga na pintura mural do século XIX, que deveria ter o “cuidado de respeitar a 
arquitetura” (BROCOS, 1933, p. 129), integrando-se a ela e não ignorando ser parte desse todo. 
83 Cf. Figura 18, página 111. 
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Fig. 15 - Descobrimento do Brasil (1900). Óleo sobre tela, 395 x 530 cm. 

 
Nessa obra, o pintor recria a chegada dos portugueses a partir de um ponto 

de vista do convés da nau, ou seja, a cena se constitui em torno dos europeus, 

enquanto na obra de Parreiras eles ocupam a periferia. O tipo de arranjo figurativo 

de A chegada é um recurso utilizado estrategicamente para gerar maior interação 

com o enunciatário, porque cria no espectador a sensação de pertencimento à cena, 

como explica Sônia Pereira em relação à Primeira missa no Brasil (1860)84, de Vítor 

Meireles: 

 
O deslocamento do tema principal para um dos lados da composição (...) o 
apelo maior ao público, que quase se incorpora à cena, acompanhando os 
índios colocados de costas no primeiro plano – todos esses elementos 
apontam a absorção de alguns princípios românticos, como a dinamização 
da narrativa e a maior aproximação com o espectador. (PEREIRA, 2008, p. 
35) 

 
Parreiras também desloca a ação principal para a esquerda, mas salientamos 

um aspecto importante, dentre muitos outros, que a diferencia da Primeira missa: 

herdeiro da tradição paisagística de pintura, Antônio Parreiras abriga as minúsculas 

figuras humanas que compõem o assunto da chegada dos portugueses sob a franja 

de uma imponente e dominante mata. Quase todo o plano do quadro é tomado pela 

paisagem que, por sua ampla dimensão, faz parecerem inofensivos os visitantes que 

se aproximam e quase insignificantes os nativos. Essa desproporção marca a cena 

e tem um papel importante na construção do sentido. 

Os objetos que compõem uma natureza-morta no primeiro plano, distantes do 

minúsculo grupo dos índios no plano intermediário, além de intensificar a grandeza 

                                                
84 Cf. o quadro na p. 203 desta tese. 
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da paisagem e a pequenez dos índios, criam um efeito de aproximação e de 

concretude, como se o observador se deparasse naquele momento com a cena. 

Uma acentuada perspectivação das árvores em planos distintos e direções lineares 

tonifica esse efeito fortuito, na medida em que acelera e fecha a leitura topológica 

em direção ao horizonte, bem como em divergência a ele (Esquema 20). A 

configuração das manchas pouco delimitadas e numa tonalidade alta dá ênfase a 

esse movimento. A natureza-morta, casualmente distribuída na parte inferior à 

direita, completa esse percurso figurativo, contribuindo para a sensação de realidade 

objetiva. É a partir do desenho (mecanismo semelhante ao de Ventania),85 portanto 

da disposição das figuras na relação eidética e topológica entre elas, que o discurso 

de A chegada se apoia. 

 

A B  
Esquema 20: Mecanismo topológico de A chegada: 
Principais direções eidéticas das figuras (A); Forças 
visuais que agem sobre as linhas (B). 

 
É importante notar ainda que a mesma perspectivação da qual falamos e que 

intensifica a celeridade de leitura num movimento de fechamento, de concentração 

em direção à esquadra, também suscita leitura numa direção contrária, de abertura 

e de expansão em direção à direita, à copa das árvores. A própria cromaticidade que 

rege a pintura e cria sua luz ambiente amarelo-alaranjada reforça essa dinâmica de 

expansão e de verticalidade. Não por acaso, Itten ratifica esse comportamento do 

amarelo e do laranja quando os associa a formas triangulares, que tendem para uma 

                                                
85 Cf. Fig. 6, na p. 57. 
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expansão em direção aos seus vértices: “O triângulo (...) seu caráter mais leve 

combina com a clareza do amarelo (...)” da mesma maneira que “encontramos o 

trapezóide para o laranja, um triângulo esférico para o verde (...)” (ITTEN, 1973, p. 

120).86 

Há um interessante sistema de relações envolvendo as principais figuras e o 

título da obra. A isotopia das árvores na parte superior do plano tem como paralelo 

outra isotopia, o da esquadra na parte central à esquerda, com o fragmento de 

canoa na extrema direita inferior. O título da obra, além de por si só impulsionar o 

momento que no texto visual só teríamos por inferência, o momento da chegada, 

acaba também por concretizar o percurso das embarcações figurativamente: 

localizado na parte central inferior da moldura, logo após a natureza-morta bélica, o 

título é um dos extremos da linha que entretece os objetos do primeiro plano e as 

embarcações no horizonte, completando, realizando a chegada. A reiteração desses 

elementos concretiza a chegada de um sujeito transformador em busca de seu 

objeto de valor, revestido discursivamente pela figura da paisagem. Nos termos de 

uma sintaxe discursiva, o efeito enuncivo operado a partir de um eu, de um aqui e de 

um agora no primeiro plano para um ele, um alhures e um então no horizonte, é 

suspenso pela reversão das isotopias figurativas, que, por uma embreagem 

actancial, espacial e temporal, faz instalar novamente no enunciado o eu, o aqui e o 

agora. 

O percurso mais concreto estabelecido pelas isotopias figurativas reveste um 

percurso temático de natureza mais abstrata. Se o título do painel é eufêmico, 

amenizando as transformações que ocorrerão com a chegada dos portugueses, por 

outro lado o percurso figurativo do texto, resumido por uma leitura anafórica das 

embarcações e pela “leitura linear contínua” (GREIMAS, 2004, p. 91) das árvores, 

propõe os temas da invasão e da opressão. Na primeira leitura, o salto brusco que 

conecta as embarcações culmina na disposição casual e desordenada dos objetos 

de guerra, que têm tanto o poder de sugerir o desarmamento, a intenção pacífica 

dos nativos, quanto a investida dos europeus. A segunda leitura faz com que o 

grupo de naus não só aporte, mas cresça num andamento cada vez mais acelerado 

                                                
86 “The triangle (...) its weightless character is matched by lucid yelow (...) we find the trapezoid for 
orange, a spherical triangle for green (...)”. Cf. também Ponto, linha, plano e Do espiritual na arte, 
obras nas quais Kandinsky estabelece correspondências semelhantes entre o comportamento das 
cores e das formas geométricas básicas. 
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através das árvores, até a dispersão operada pela copa da árvore mais alta, na parte 

mais superior do plano. O discurso superficial da chegada reveste outro mais 

profundo, encerrando o tema da identidade perdida pela opressão e pela invasão, 

que, como já mencionamos nesta tese, se torna mais explícito posteriormente em Os 

invasores. 

A outra pintura que forma seu par, A partida (1902 - Fig. 16), de que ainda 

voltaremos a falar mais à frente, reitera e completa esse discurso, introduzindo o 

tema abstrato do abandono. A obra, cuja solução figurativa se assemelha à tela Os 

descobridores (1889 - Fig. 36, p. 199),87 de Belmiro de Almeida (1858-1935), traça 

um cenário de desolação deixado pelos portugueses, no qual a única assistência é 

proveniente da fé, dado o apoio que as duas únicas figuras encontram na cruz que 

se eleva em meio à paisagem deserta. 

 

 
Fig. 16 - A partida (1902). Óleo sobre tela colada à 
parede, 650 x 450 cm. 

 
Vimos como o nível superficial das figuras se articula com grandezas da 

expressão em A chegada, para concretizar temas abstratos como o da invasão e da 

opressão, assim como a articulação figurativa recria a chegada dentro de uma 

                                                
87 Obra comentada em 3.2 Práxis enunciativa: interdiscursividade e criação plástica, no capítulo 
seguinte desta tese. 
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temática puramente histórica. A escolha por Parreiras de uma construção figurativa 

mais objetiva do tema diz respeito a uma intenção do pintor de maior clareza, de se 

fazer entender mais diretamente, sem os enigmas costumeiros da alegoria. Essa 

escolha de um texto mais icônico, mais concreto e menos simbólico, menos abstrato, 

torna a persuasão do enunciatário mais imediata do que em trabalhos que mesclam 

elementos históricos e alegóricos. Há uma maior concreção semântica no discurso 

da pintura estritamente de história. Vejamos como se dá a construção dessa 

concretude figurativa e temática em outro trabalho de Parreiras. 

 

2.1.2. A escala de gêneros como uma escala figurativo-temática: icônico 
vs. simbólico 

A maior objetividade na abordagem figurativa do tema de A chegada, assim 

como de outros quadros de Parreiras, torna-se evidente se comparamos essas 

obras com A providência guia Cabral (1899 - Fig. 17), de Eliseu Visconti (1866-

1944). Uma análise semiótica dos dois tipos de figuratividade representados nessas 

obras pode esclarecer melhor a escolha figurativa e temática de Parreiras. 

 

 
Fig. 17 - A providência guia Cabral 
(1899). Eliseu Visconti. Óleo sobre tela, 
180 x 108 cm. 
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Visconti não fixa o momento da invasão portuguesa, nem pinta simplesmente 

uma cena histórica como no referido quadro de Parreiras. A providência tem como 

foco a figura do navegador à maneira de um retrato. Esse gênero mais concreto 

representado pela figura de Cabral – lembramos a esse respeito as palavras de 

Baudelaire citadas nesta tese88 – contrasta diretamente com a figura alegórica da 

Providência. Apesar do contraste imediato, as figuras estão fortemente implicadas. 

Ambas marcam termos complementares conciliados em prol do estabelecimento de 

um novo mundo. Cabral como sujeito em busca do objeto de valor novo mundo deve 

ultrapassar os obstáculos contidos na natureza, à qual se opõe. O termo /natureza/ 

tende para um polo semântico negativo. Se por um lado a Providência personifica a 

sabedoria divina vinculando-se pela articulação plástica e figurativa ao humano, ao 

termo /cultura/, por outro ela também não deixa de se associar à natureza, por ser 

sua criadora. Em última instância, por sua aparência e maior proximidade com o 

termo humano, a Providência acaba por afirmar esse polo. 

Entretanto, a despeito da relação complementar entre as figuras de Cabral e 

da Providência, elas tendem para níveis distintos de concreção do discurso. 

Enquanto, uma cria um efeito de sentido de objetividade, a outra cria um efeito de 

subjetividade. Há vários fatores concorrendo para esse fato. Vejamos então como 

isso se dá. 

Se, por um lado, nas pinturas religiosas e mitológicas, esses contrastes 

figurativos, isto é, a convivência entre figuras históricas e figuras mitológicas ou 

personificações eram esperadas dentro do contexto temático, não constituindo uma 

falta de “decorum (...), de conveniência necessária entre os diversos componentes 

da representação, tais como a idade, sexo, tipo humano e origem geográfica da 

pessoa representada” (SELIGMANN-SILVA, 1998, p. 11),89 por outro lado, na pintura 

de um fato estritamente histórico essa convivência nem sempre foi consenso, o que 

gerou pontos de vistas refratários, como os de Du Bos e de Bardon no século XVIII. 

Enquanto Du Bos defendia o uso restrito “com grande discrição” da alegoria 

dentro de cenas históricas, “uma vez que tais composições destinam-se a 

representar um fato realmente ocorrido, pintado como se crê que tenha ocorrido” 

                                                
88 Cf. p. 39. 
89 O que não significava uma liberdade irrestrita, a exemplo do São Mateus de Caravaggio (1573-
1610), que foi considerado “um ‘escândalo’” (GOMBRICH, 1988, p. 12), obrigando o pintor a realizar 
outro quadro em conformidade com o que a Igreja entendia como uma representação adequada do 
comportamento de um santo e de um anjo. 
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(DU BOS, 2005, p. 38), Bardon via na alegoria, dentre outras qualidades, uma 

possibilidade para sintetizar temas nos quais a amplitude das etapas narrativas seria 

uma dificuldade concreta: “se o artista deve representar o fato tal como se acredita 

que ele tenha ocorrido, como, por exemplo, Le Brun haveria de mostrar a ordem de 

Luís XIV para atacar simultaneamente quatro fortificações holandesas sem recorrer 

aos artifícios da alegoria?” (BARDON, 2005, p. 57). 

Se reconhecemos a legitimidade do argumento de Bardon, Du Bos contra-

argumenta quando defende que “raramente os pintores são bem sucedidos em 

composições puramente alegóricas, pois é quase impossível que, em composições 

desse gênero, eles consigam fazer entender claramente o tema (...)” (DU BOS, 

2005, p. 43). Para o autor, a forma mais direta de persuasão do enunciatário passa 

essencialmente por uma “ancoragem histórica”, por um “simulacro de referente 

externo” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 30). Tal entendimento reflete a opinião de 

Hegel sobre a alegoria: como mencionamos mais acima, para o filósofo, a alegoria é 

um recurso extremamente abstrato e por isso de assimilação mais vagarosa. O 

enigma introduzido pela alegoria acentua-se num contexto de reconstrução de fatos, 

como o da pintura de história. Por esse motivo é que Du Bos adverte para um 

excessivo contraste figurativo num quadro de Rubens (1577-1640), que não deveria 

“reunir (...) coisas tão incompatíveis como a chegada de Maria de Médicis a 

Marselha e tritões fazendo soar suas conchas no porto” (DU BOS, 2005, p. 40). 

Atrito semelhante é introduzido no quadro de Visconti entre as figuras de Cabral e da 

Providência. 

A escala de gêneros pode ser encarada não somente como um sistema no 

qual a imbricação dos gêneros torna a construção do discurso pictórico mais 

complexo em termos figurativos. Simultaneamente a essa adesão crescente de 

formantes figurativos ao longo da escala, a articulação dos gêneros-temas produz 

densidade sêmica,90 isto é, uma quantidade elevada de unidades do conteúdo, já 

que a figuratividade é “uma propriedade semântica fundamental da linguagem” 

(BERTRAND, 2000, p. 132).91 A densidade sêmica causa em parte o chamado efeito 

de iconicidade, a saber, a estabilização de formantes figurativos numa unidade 

                                                
90 Cf. nota 3, p. 16. 
91 “La figurativité est donc conçue comme une propriété sémantique fondamentale du langage”. 
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figurativa reconhecida como pertencente à semiótica do mundo natural.92 Vale 

ressaltar que nem sempre é a quantidade, mas também a qualidade, certo modo de 

arranjo dos traços, a responsável por uma configuração estável. Muitas vezes uma 

economia de traços pertinentes, significativos, produz mais estabilidade figurativa.93 

Em última instância, a combinação dessas duas possibilidades, sem dúvida, imprime 

o efeito de sentido de realidade observado numa iconização mais complexa. É 

importante ressaltar ainda que estes traços concorrem para a criação de uma 

convenção, como explica Teixeira: “a iconicidade, portanto, define-se pela 

semelhança e pela analogia entre objeto e representação, mas tanto o objeto quanto 

a representação estão submetidos à modelização cultural que os instala no mundo 

de linguagem que habitamos” (TEIXEIRA, 2003, p. 239). 

A escala de gêneros é, assim, uma escala figurativa e semântica. Dentro da 

semântica discursiva, as figuras são investimentos de superfície que tornam o 

discurso mais concreto, enquanto os temas são investimentos mais abstratos do 

discurso. Por isso há textos mais figurativos, que se apoiam numa realidade 

referencial maior, e textos mais temáticos, que se estruturam numa camada mais 

simbólica do discurso, como afirma Fiorin (2008-a). Nesse sentido, Teixeira observa 

também que “tanto pode o discurso saturar-se de figuras a ponto de criar o efeito de 

iconicidade, quanto pode delas se esvaziar, o que ressalta o componente temático” 

(TEIXEIRA, 2003, p. 234). A figurativização e a tematização significam, dentro de 

uma escala, a superposição ou a rarefação de traços pertinentes da expressão e do 

conteúdo. Podemos concluir assim que “iconização e abstração não são, pois, 

quanto à sua natureza, duas maneiras de pintar diferente da pintura figurativa; 

constituem antes graus variáveis da figuratividade” (GREIMAS, 2004, p. 81). Assim, 

a diferença entre o elemento histórico e o alegórico numa pintura pode ser definida 

por uma gradação semântica entre, respectivamente, uma tendência à iconização, 

ao concreto, ao referente, e uma tendência à tematização, ao abstrato, ao símbolo. 
                                                
92 É válido salientar que a complexificação figurativa, a estabilidade icônica e seu ulterior 
reconhecimento não se dão por uma simples semelhança, por uma motivação tácita com o real, com 
os seus objetos naturais – assim como as palavras não designam simplesmente as coisas – mas 
antes, como explica Bertrand, por “uma correlação entre duas semióticas”: uma semiótica figurativa 
de natureza interoceptiva, uma referência interna ao sujeito, e o “mundo natural, do ‘senso comum’, 
na medida em que ele é imediatamente informado pela percepção” constituindo “em si mesmo um 
universo significante, quer dizer, uma semiótica” (“(...) une corrélation entre deux sémiotiques. Le 
monde naturel, celui du ‘sens commun’, dans la mesure où il est d’emblée informé par la perception 
(...) en lui-même un univers signifiant, c’est-à-dire une sémiotique” (BERTRAND, 2000, p. 101)). 
93 Há exemplos marcantes em toda a arte, como a perfilação e a planificação de figuras nas artes pré-
histórica, grega, egípcia, entre outras. 
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No processo de adensamento sêmico em direção ao polo icônico, o 

aprendizado do pintor de história parte do domínio de um campo de sentido mais 

geral, mais abstrato, com uma densidade sêmica fraca, como a natureza-morta, para 

um campo de sentido mais específico, mais concreto, onde ocorre uma maior 

concentração de traços diferenciais particulares, ampliando a densidade sêmica. 

Fontanille explica essa gradação icônica e sêmica da seguinte forma: “quanto mais a 

classe é alargada (os gatos), mais é pobre em semas pertinentes; quanto mais ela é 

restrita (os gatos de rua do meu bairro), mais é rica em semas pertinentes” 

(FONTANILLE, 2005, p. 112). É o caso da pintura de história, que lida com um grau 

de definição e com uma extensão maiores de conteúdo, sendo os patamares mais 

abstratos do percurso gerativo de sentido concretizados por atores que 

desempenham papéis temáticos bem específicos (Ex. Estácio de Sá, herói da 

libertação do Rio de Janeiro contra os franceses, e não uma figura que personifica 

abstratamente a liberdade e a identidade nacionais). Assim, a prática da pintura 

histórica exigia que o pintor fosse capaz não só de compor ao “reproduzir os objetos 

visíveis da criação divina (isto é, praticar os diferentes gêneros segundo sua 

hierarquia (...)), mas também ser um poeta, capaz de inventar e de narrar, com 

meios retóricos próprios, uma história completa” (LICHTENSTEIN, 2006-b, p. 38). 

A alegoria, que divide o topo da escala temática de gêneros com a pintura de 

fatos históricos, interrompe a gradação abstrato/concreto da escala de gêneros, por 

criptografar a leitura, na medida em que o acesso ao sentido exige o aprendizado de 

um conhecimento mais especializado dos códigos que encerram a figura. Em outras 

palavras, a alegoria é uma convenção, tem um caráter simbólico, exige uma 

interpretação fechada e pouco difundida, o que a torna mais hermética. Com isso, o 

processo de significação adquire um ritmo acelerado demais, prejudicando a 

assimilação dos valores responsáveis pela construção do sentido. Quanto mais 

célere e tônica a veiculação do conteúdo, mais lenta se torna a sua decodificação 

por um sujeito. É interessante mencionar a observação de Seligmann-Silva sobre 

Lessing, para quem o drama seria superior à poesia justamente por conter uma 

celeridade compatível com a capacidade de compreensão do enunciatário, enquanto 

os recursos alegóricos da poesia demandariam um tempo maior de intelecção: “o 

drama realiza a utopia da linguagem direta, que elimina a polaridade 

significante/significado. O tempo necessário no trabalho da recepção e 
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decodificação da mensagem seria eliminado, evitando a ‘queda’ na alegoria” 

(SELIGMANN-SILVA, 1998, p. 52 e 53). 

Na obra de Visconti, a Providência, no contexto em que se encontra, mesmo 

tendo poucos atributos, como a tocha que leva na mão direita, impõe um andamento 

de leitura acelerado ao enunciatário. Entretanto, nesse caso em particular, a 

economia na utilização de signos alegóricos produz um resultado mais eficiente, se 

o comparamos, por exemplo, com a Melancolia de Dürer.94 No quadro de Visconti, a 

dificuldade na elaboração do sentido é bem menor: com o auxílio do título da obra, 

que reitera o texto figurativo, constatamos que a natureza supraterrena da figura 

feminina desnuda conduz o navegador, tornando sagrada a performance narrativa 

do último. 

No entanto, essa conciliação entre as categorias /sagrado/ vs. /profano/ 

sustentada no PE por uma amarração e uma gradação topológica e cromática 

encobre o desnível semântico que envolve as duas figuras. Enquanto a figura de 

Cabral é fatual, concreta, extensa em semas, estabilidade figurativa construída 

através dos valores que constituem a trajetória histórica do conquistador – valores 

sedimentados e agenciados pelo convívio contínuo com seus traços mais 

pertinentes veiculados dentro da cultura –, a Providência é vazia, pela carência de 

traços pertinentes que a ancorem à realidade em que se encontra, o que enfatiza 

sua natureza figural95, quase conceitual de símbolo, trazendo à superfície o tema 

abstrato do desígnio, de uma vontade superior envolvendo o descobrimento do 

Brasil. Essa escala entre o mais concreto e o mais abstrato no universo figurativo, 

bem como seus graus de intensidade, podem ser esquematizados tensivamente da 

seguinte forma (Esquema 21). 

 

                                                
94 Cf. Fig. 13, p. 84. 
95 O figural substitui o termo não-figurativo oposto ao figurativo, por se entender que, enquanto o 
figural possui o traço pertencente ao domínio do figurativo, o não-figurativo, por ser um termo não 
marcado, está fora desse domínio. Portanto, o figural diz respeito ao extremo de uma escala que tem 
no seu outro extremo o figurativo (Cf. o verbete Figura em GREIMAS; COURTÉS, 1986). 
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Esquema 21: Escala figurativa.  

 
Numa análise sobre os pictogramas, Fontanille menciona que a estabilização 

de ícones como o do cigarro indicando que é proibido fumar passam por uma 

estabilização pela predicação: 

 
Em todos os casos, a interpretação do pictograma, mesmo normalizada, 
impõe a passagem por um ato (o que, em semiótica, denomina-se 
predicação), um ato representado ou implícito (...) O pictograma delineia-se, 
então, sobre o fundo de uma pequena cena, ela própria organizada ao redor 
de uma ação. (FONTANILLE, 2005, p. 115) 

 
 Falta um pouco dessa estabilidade de “fundo” à relação de figuras alegóricas 

e históricas. No caso dos pictogramas, essa cena de fundo está implícita, porém 

Fontanille observa que a estabilidade depende também do suporte. Se um 

pictograma como esse for colocado, por exemplo, no fundo do mar, estaria negando 

a função a que se propõe. Logo, o entorno para a Providência de Visconti, que pode 

ser encarado, não importa, como um fundo ou como um suporte para as figuras, 

causa esse tipo de instabilidade figurativa, o mesmo podendo ser dito sobre Cabral e 

todo o seu entorno, que tem sua estabilidade comprometida pela alegoria da 

providência. 

 Retomando nossa comparação com A chegada, a alegoria de Visconti, 

apesar de pertinente e articulada ao todo do texto plástico e figurativo, cria uma 

espécie de ruído na cena. O efeito mais abstrato, mais subjetivo d’A providência, 

acentua uma profundidade no conteúdo que não existe em A chegada. Enquanto 

figurativamente o texto da primeira obra apresenta-se aderido ao plano da imagem, 

em sua obra Parreiras acentua justamente a ilusão de profundidade no plano da 

imagem com o recurso das linhas de fuga e da perspectiva aérea. Por outro lado, o 

conteúdo da cena é acessado mais rapidamente, pois a celeridade de valores 

relacionados a índios avistando uma nau à beira de uma praia é mais lenta do que a 

de um ser diáfano encimando um navegador. O conteúdo d’A chegada está mais na 
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superfície, apesar de evocar um mundo de informações persuasivas que estão 

implicadas no contexto. 

Enquanto a subjetividade está presente no quadro de Parreiras mais pela 

organização dos contrastes plásticos e figurativos, como um recurso óptico a serviço 

do efeito de sentido objetividade, tendo a função primordial de articular a perspectiva 

para manifestar o título e os temas abstratos da obra, a subjetividade do quadro de 

Visconti é preponderantemente de conteúdo, sendo um efeito de sentido 

concentrado, sobretudo, no recurso simbólico da alegoria, mas que se dissemina 

nos dois planos de sentido. Na expressão, pela adesão das figuras ao plano da 

imagem e pelas dissoluções cromáticas e angulações eidéticas, que criam áreas 

mais abstratas e ambiguidade nas relações entre figura e fundo situadas entre o 

figurativo e o plástico, culminando no conteúdo com as figuras alegóricas presentes 

em todo o quadro, como as pombas e a Providência e seus demais atributos. 

 As oposições no conteúdo também podem ser observadas no nível sintático 

do discurso das obras. N’A chegada, a projeção das categorias enunciativas de 

pessoa, tempo e espaço cria, alternadamente, efeitos de objetividade e de 

subjetividade, através da conjugação dos mecanismos das debreagens enunciativa 

e enunciva. Sobre a debreagem temporal, Fiorin esclarece que a construção do 

tempo do texto se dá “projetando-se ao momento da enunciação (o agora) (...) a 

categoria /concomitância/ versus /não concomitância/ (/anterioridade/ versus 

/posterioridade/)” o que cria “três momentos de referência: um concomitante ao 

agora (o presente); um anterior ao agora (pretérito) e um posterior ao agora (futuro)” 

(FIORIN, 2008-a, p. 59). Os principais atores da enunciação, as figuras dos índios, 

colocadas de costas para o espectador, constituem um recurso que projeta o sujeito 

da enunciação (formado pelo par enunciador/enunciatário) no enunciado. A projeção 

desse eu enunciativo estabelece o espaço (o aqui) e o momento de referência 

presente (o agora), constituindo uma debreagem enunciativa, articulação que está 

presente também em O evangelho nas selvas,96 sendo um recurso tributário do 

partido de composição romântico em sua vertente sublime. 

Esse momento de referência concomitante ao agora se articula a um 

momento de referência não concomitante e posterior (o então), projetado no 

enunciado pela perspectiva convergente ao ator caravela (ele), num espaço 

                                                
96 Fig. 4, p. 47. 
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longínquo no horizonte (o alhures), uma debreagem enunciva. Esse momento de 

referência posterior (futuro) é desdobrado num outro momento de referência 

posterior e não concomitante, na medida em que as isotopias dos barcos e das 

árvores atualizam um retorno ao momento inicial (agora como pretérito do presente), 

já como outro momento do futuro (futuro do futuro). 

N’A providência, as figuras posicionam-se ou de perfil ou de meio perfil, numa 

oposição maior ao sujeito da enunciação; entretanto, essa debreagem enunciva, 

instalando os actantes de pessoa (ele), de espaço (alhures) e de tempo (então), é 

sobrepujada pela carência de semas, de traços pertinentes do conteúdo da 

figuração alegórica, bem como da adesão das figuras ao plano da imagem. A 

objetivação pela projeção dos actantes do enunciado, que tem seu acento mais forte 

no ator Cabral, aproximando-se de um retrato, é ultrapassada pela subjetividade dos 

actantes alegóricos, que tem como consequência a subjetivação do discurso 

pictórico, projetando no enunciado os actantes (eu/tu), o tempo (agora) e o espaço 

(aqui) da enunciação. 

Não menos importante, mesmo não estando necessariamente relacionado à 

figuração alegórica, o espaço que engloba as figuras recebe um tratamento 

ambíguo, repleto de áreas com pouca gradação cromática, isto é, um espaço de 

tendência homogeneizante onde por vezes algumas definições eidéticas sugerem 

partes de figuras como, por exemplo, da embarcação e do grupo de pombas. Como 

sugere Uspênski, a planificação figurativa seria uma marca da presença do 

enunciador no interior do texto plástico.97 A conjugação de pontos de vistas díspares 

no espaço enunciado, comum em várias correntes modernistas do século XX, cria o 

efeito de sentido subjetividade. É o que acontece em parte na obra de Visconti. O 

tratamento mais plano do espaço tonifica o aqui e o eu como referência da 

enunciação. A figura de Cabral, a mais importante no que diz respeito à projeção 

enunciva, é também a que guarda a maior contradição em termos de construção 

corporal: a cabeça e o tronco em meio perfil anterior (frontal) e os braços e o leme 

                                                
97 “Tomemos como exemplo a paisagem num dos relevos do palácio de Sanakherib em Nínive 
(Assíria, séc. VIII a. C.), onde as montanhas e os bosques aparecem de ambos os lados do rio, como 
se estivessem achatados sobre uma superfície, - numa das margens, os cumes das montanhas e das 
árvores estão voltados para cima, enquanto na outra estão dirigidos para baixo. Não menos 
característica é a representação tradicional de uma fortaleza (...) ou de uma torre, achatada sobre 
uma superfície e dirigindo-se do centro para cima (...) Evidentemente, semelhantes representações 
só podem originar-se com a condição de que o artista se tenha situado mentalmente no centro do 
espaço a ser representado” (USPÊNSKI, 1979, p. 169 e 170). 
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em meio perfil posterior, o que torna a leitura separada dos elementos figurativos 

mais clara, mas ao mesmo tempo nega o seu conjunto, comprometendo a distância 

em relação a um enunciatário, projetando um eu enunciador no enunciado e 

internalizando o ponto de vista pela improbabilidade de tal postura figurativa. 

 O momento de referência não concomitante e anterior (o pretérito) ao agora 

instalado no ator Cabral sofre uma intervenção do momento atual, presente (o 

agora) instalado na Providência. A contradição corporal do navegador, consequência 

da intervenção divina, traz a mudança de rumo operada pela orientação do leme, o 

que cria um momento futuro não concomitante e posterior ao passado, mas ainda 

vinculado ao momento anterior pertencente à outra metade da figura. O efeito é 

subjetivo, concentrado. 

 Assim como em A chegada, A conquista do Amazonas (1907 - Fig. 18) 

também contém aspectos que projetam uma tendência ao polo icônico e ao efeito de 

sentido de objetividade no enunciado, opondo-se ao abstrato, ao simbólico que o 

elemento alegórico introduziria. A conquista, como uma produção que faz parte do 

projeto de nação da Primeira República, deveria recriar a imagem da nação se 

opondo diretamente ao projeto de nação imperial, apoiado nos feitos do período. 

 

 
Fig. 18 - A conquista do Amazonas (1907). Óleo sobre tela, 400 x 800 cm. 
 
 Nesse sentido, a tela se insere na esteira de assuntos como o das expedições 

territoriais e das bandeiras explorados tanto anteriormente quanto posteriormente ao 

trabalho de Parreiras por pintores como Henrique Bernardelli (1857-1936) e Rodolfo 

Amoedo (1857-1941). A ideia do projeto republicano como uma releitura do período 
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colonial foi exposta pelas obras até aqui analisadas – Os invasores, A chegada e A 

partida. De forma menos contundente, mas não menos eficaz, A conquista constrói a 

sua temática dos acontecimentos coloniais a partir de uma rede figurativa capaz de 

persuadir o enunciatário por sua força de objetividade aparente, introduzindo 

elementos figurativos e plásticos potencialmente críticos em tal temática. 

O comentário de um crítico nos dá um pouco a medida desse fazer 

persuasivo, desse fazer crer verdadeiro sobre o que o pintor textualiza 

plasticamente: “É de uma variedade de aspectos e movimentação de figuras 

verdadeiramente desconcertantes! (...) onde, para além do primeiro plano, tem-se a 

sugestão do mundo que se vai desvendar” (POMBO, 1928, p. 4). 

 O quadro se divide em três grandes planos: o primeiro formado por  

 
índios, entre os quais um velho, tendo ao lado setas partidas, que indicam o 
seu aniquilamento. Ao lado, um índio moço, altivo, que pelo contrário parece 
confiar na revindita. Entre outros índios, está Bento Rodrigues que os 
protegia. No primeiro plano pirogas. À esquerda um grupo de cacauzeiros e 
hevias (sic). (PARREIRAS, 2000, p. 92) 

 
No segundo plano à esquerda, próximo ao centro, o “escrivão, João Gomes de 

Andrade lê a ata de posse daquelas terras. Forma o grupo central Teixeira, Faria e o 

escrivão Andrade. À direita, entre padres missionários e franciscanos, está o 

cronista da expedição, Cristovão da Cunha” (PARREIRAS, 2000, p. 91 e 92). No 

terceiro e último plano encontramos a mata. 

A organização das figuras exibe um arranjo no qual podemos opor as 

categorias topológicas parcialmente circundantes /cercante/ vs. /cercado/.  O termo 

cercante (parte das figuras à esquerda do segundo plano, somadas ao terceiro 

plano) circunda o termo cercado (à direita do segundo plano). Esse arranjo das 

figuras na topologia remete a um esquema topológico invertido da Primeira missa de 

Vítor Meireles, com a diferença importante de que nessa obra os termos em 

oposição são concêntricos. Mas, assim como o pintor catarinense, Parreiras ordena 

as figuras dentro de uma hierarquia representativa das camadas sociais, 

constituindo uma espécie de microuniverso que reproduz a ideologia de exclusão 

contida na organização social. 

As figuras do primeiro plano, os “índios”, os “cacauzeiros”, são de um extrato 

social inferior às figuras centrais, que congregam entre outros os religiosos e o 

comandante da expedição “Teixeira”. Esse ordenamento que dá visibilidade, que 



 
 
 

113 
 

cria foco sobre os homens da coroa, faz passar despercebida a performance 

transformadora que se concretiza no grupo central. Enquanto na Primeira missa há 

um crescendo figurativo num fluxo visual que liga os nativos aos colonizadores, n’A 

conquista não há um esquema contínuo tão claro assim. Ao contrário, a entrada da 

expedição se dá pela irrupção da faixa tonal mais escura do primeiro plano, servindo 

a configuração das pirogas como um conector de isotopias que faz a ligação entre a 

isotopia das figuras em que predomina o traço /natureza/ e a isotopia das figuras em 

que predomina o traço /cultura/. O grupo de índios reclinados sob as árvores mais 

iluminadas no centro à esquerda também realiza essa função, à medida que 

realizam a mediação dos dois planos de isotopia pela tonalidade clara dos 

desbravadores sobre as figuras dos índios. No entanto, a intensidade eidética da 

silhueta das pirogas, que avançam num andamento acelerado e desembocam no 

estandarte balouçante e reluzente, constrói uma das relações mais fortes do texto, 

vindo daí “a sugestão do mundo que se vai desvendar.” 

Nos termos de uma projeção do tempo da enunciação no enunciado, o 

segundo plano, como etapa final de um percurso, projeta um momento de referência 

não concomitante e posterior (o então) ao agora, sendo o primeiro plano o lugar (o 

aqui) desse agora e da projeção do eu/tu enunciativo. As figuras de perfil e de 

costas no primeiro plano ou mais próximas a ele – como em A chegada – criam esse 

espaço que acolhe o sujeito da enunciação, projetando-o no espaço enunciativo. 

Todo esse efeito de sentido de verdade, de objetividade, surge da 

reconstrução da performance de um sujeito que goza da liberdade, e que por isso 

pode e faz, de um sujeito que adentra a floresta rompendo o seu tecido e transforma 

esse instante num momento grandioso. A entrada triunfal ocorre em detrimento da 

subjugação dos habitantes originais, dos mais antigos, sujeito de estado, impotente 

porque nada pode fazer. Esse sujeito é marcado no discurso de Parreiras pelos 

lexemas “setas partidas” e “aniquilamento”. Esse léxico corresponde, numa relação 

semissimbólica, à instabilidade da “movimentação de figuras verdadeiramente 

desconcertantes” do primeiro plano, também tonalmente mais pesado que o plano 

central, este mais leve e estável, por sua clareza e verticalidade dominantes. 

Novamente o tema abstrato da identidade nacional, concretizado pelos 

contrastes figurativos, reveste semanticamente as relações mais profundas do 

discurso como as oposições topológicas e cromáticas da expressão. Esse tema tem 
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duas possibilidades de leitura, à medida que essa identidade nacional é tanto a 

conquista e a consagração dos exploradores pela conjunção com seu objeto, quanto 

perda, a disjunção dos indígenas de seu objeto. As categorias semânticas 

/liberdade/ vs. /opressão/ também podem ser aplicadas como uma relação básica do 

conteúdo, tamanha é a força com que o tema da identidade é veiculado. O discurso 

imagético republicano de Parreiras é um discurso maniqueísta, mas complexo, o que 

modula as intensidades experimentadas pelo enunciatário em relação ao tema 

abstrato. 

 

2.1.3. Dos valores às figuras: desbravadores, fundadores, heróis e 
mártires 

 Na obra histórica de Parreiras a preocupação republicana com relação à 

afirmação do tema abstrato da identidade nacional teve como foco assuntos que em 

parte foram evitados pelo período imperial. Para o pintor, como vimos anteriormente, 

esse tema não deveria tomar uma forma abstrata, simbólica, mas concreta, através 

da reconstrução do fato histórico. No tocante a essa declarada oposição à temática 

imperial, a obra histórica de Parreiras critica logicamente os ditames de um passado 

recente, mas alinha-se, está em consonância com a visão da imagem do passado 

nacional vigente. Sua pintura não propõe nem recupera de forma radical nenhuma 

atualização temática, não apresenta uma práxis temática estanque focada em fatos 

contemporâneos, como a que o romantismo produziu, por exemplo.98 A estratégia 

romântica se presentifica na medida em que, não só Parreiras, mas toda a produção 

de pintura histórica da Primeira República rompe em grande parte com a temática 

imperial, mas continua a trabalhar para a construção iconográfica do passado 

nacional, seja ele recente ou não. 

Parreiras se opõe aos assuntos oficiais do período imperial, mas sua pintura 

histórica é tão oficial quanto a de Vítor Meireles, sendo fruto, em parte, de um dever, 

da manipulação operada pelo destinador Estado, que o sujeito destinatário pintor 

deve aceitar, se pretende ser reconhecido e recompensado. Na esteira da recriação 
                                                
98 “(...) uma atitude crítica em relação às convenções artísticas aceitas e aos temas oficiais, às vezes 
produzindo pinturas históricas sobre temas da vida moderna. Um exemplo é o quadro A jangada de 
Meduza, de Géricault, 1819, que representa um incidente escandaloso que o governo tentou encobrir; 
outro é A Liberdade guiando o povo, de Delacroix” (BLAKE; FRASCINA, 1998, p. 67). Um exemplo da 
pintura nacional é A batalha do Avaí, de Pedro Américo, que contém um assunto moderno, 
característica do romantismo, pois aborda um episódio relativamente recente à época em que foi 
produzido. 
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da imagem da nação sob a orientação republicana, Parreiras trabalhou o tema 

abstrato da identidade nacional a partir da recorrência de assuntos, como dissemos, 

em parte negados pelo Império. É o que podemos deduzir das palavras de 

Campofiorito citadas por Valéria Salgueiro: “a obra de pintura histórica de Antônio 

Parreiras ‘encontra inspiração nos grandes movimentos pela libertação, na presença 

do colonizador egoísta e no sacrifício dos bandeirantes’” (CAMPOFIORITO, 1955, p. 

59 apud SALGUEIRO, 2002, p. 9). A fala de Campofiorito é significativa, e a partir do 

conjunto das obras históricas produzidas por Parreiras, das quais as selecionadas 

nesta tese são uma amostra representativa, é possível não só determinar a 

reiteração desse tema abstrato, mas também dividir sua produção dentro da 

seguinte tipologia figurativo-temática básica: (1) colonizadores/desbravadores; (2) 

fundadores; (3) heróis; (4) mártires. Dentro dessa tipologia, a figuração dos mártires 

e dos heróis coloniais são os signos que efetivamente encarnam o novo regime, 

sendo indispensáveis à nova imagem do Estado, à medida que, como bem postula 

Eco, “sabe-se que o aparato sígnico remete ao aparato ideológico e vice-versa” 

(ECO, 1987, p. 85). 

Essa figurativização recorrente envolve o tema abstrato mencionado e reveste 

relações num nível mais profundo do discurso, como os valores pertencentes ao 

nível semântico fundamental. Esses valores básicos pertencem à chamada 

categoria tímica. Tais valores são responsáveis pela introdução de uma axiologia no 

texto através da articulação dos termos euforia/disforia, os quais, projetados sobre 

as categorias semânticas fundamentais, provocam “a valorização positiva e/ou 

negativa de cada um dos termos da estrutura elementar da significação” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p. 505). 

A articulação das categorias tímicas com as categorias semânticas, como a 

oposição entre /natureza/ vs. /cultura/, respectivamente /eufórico/ vs. /disfórico/ no 

conjunto de nossas análises, categorias estas recobertas pela oposição temática 

/liberdade/ vs. /opressão/, permite o investimento dos valores /positivo/ vs. /negativo/ 

numa axiologia, bem como a descrição de uma ideologia republicana que ora 

valoriza, ora desvaloriza a figura do colonizador. 

 As análises de Os invasores, Os desterrados e A conquista do Amazonas 

demonstraram que os termos /natureza/ e /liberdade/, figurativizados pela paisagem 

natural e pelo indígena, bem como os termos /cultura/ e /opressão/, figurativizados 
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pelos colonizadores, marcam uma oposição na superfície do discurso, que se revela 

e se dinamiza, sobretudo, no nível de manifestação do texto. Se, por exemplo, n’A 

chegada, à primeira vista o tema da identidade e a desvalorização da figura do 

colonizador/desbravador pode não parecer evidente, sendo um enigma veridictório – 

na medida em que o título e o universo figurativo indicam uma simples aproximação 

de embarcações a um lugar aprazível, de exuberante natureza e de habitantes 

receptivos –, o que disforiza e valoriza negativamente o termo cultura e a figura dos 

colonizadores de forma átona, num segundo momento, a articulação dos dois 

painéis no plano da expressão e a complementação figurativa d’A partida acentua e 

reverte esse quadro axiológico, disforizando e valorizando negativamente e de forma 

tônica o termo /natureza/. N’A conquista, a entrada apoteótica e luminosa dos 

desbravadores os euforiza. Na obra, o enunciatário é sensibilizado e persuadido 

pela tonicidade com que o termo /cultura/ invade a arena perceptiva em prejuízo do 

termo /natureza/; consequentemente, o tema da conquista da identidade regional e 

nacional pelos colonizadores acaba por suscitar, num segundo plano, a perda do 

objeto de valor território, espaço, do povo indígena, e, por contraste, torna ainda 

mais tônica e eufórica a figura do desbravador, em detrimento da atonia e da disforia 

do nativo. Dada a ambiguidade de um enunciado visual, o enunciatário, projetado no 

enunciado pelas figuras de costas do primeiro plano, pode também estabelecer uma 

leitura na qual haja uma reversibilidade dessa axiologia, considerando negativa a 

performance invasiva do colonizador. Decerto que essa possibilidade de leitura é 

mais subjetiva, não sendo explicitada no texto, dependendo do desdobramento 

individual de cada enunciatário. 

 O discurso d’A Conquista é concretizado então euforicamente pela figura do 

desbravador, que, demarcando um território, também está fundando uma nação, 

mas subjugando outra. Dentro da tipologia figurativa, A conquista fala também sobre 

fundadores. De forma mais explícita, a Fundação da cidade de São Paulo (1913 - 

Fig. 19) carrega desde o título essa figuratividade. Uma semelhança a mais 

relaciona os dois textos figurativos, pois nas duas obras a figura do homem branco 

se sobrepõe à da floresta, tomando posse dela, seja pela leitura de uma ata, seja 

pela leitura das escrituras sagradas e pela realização de uma missa. A isotopia da 

fundação como figuração recorrente parece dizer que é a partir da semantização de 

um espaço que um mundo pode ser instaurado, que ele deixa de ser um espaço 
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homogêneo e passa a existir como mundo, no caso, a despeito de um mundo já 

existente. Essa ressemantização do espaço se dá também pela figuratividade de um 

símbolo, como a cruz, em Fundação e A partida, as quais reiteram de alguma forma 

não só a Primeira Missa, mas um processo de ressignificação recorrente. É o que 

nos diz Mircea Eliade ao discorrer sobre a instauração de um mundo como espaço 

sagrado. 

 
Quer se tratasse de desbravar uma terra inculta ou de conquistar e de 
ocupar um território já habitado por “outros” seres humanos, a tomada de 
posse ritual deveria de toda forma repetir a cosmogonia. Na perspectiva das 
sociedades arcaicas, tudo aquilo que não é “nosso mundo” não é ainda um 
“mundo”. Não se faria “seu” um território senão o criando novamente, quer 
dizer o consagrando. Esse comportamento religioso a respeito de terras 
desconhecidas se prolongou mesmo no Ocidente, até o alvorecer dos 
tempos modernos. Os “conquistadores” espanhóis e portugueses tomariam 
posse, em nome de Jesus Cristo, dos territórios que eles teriam descoberto 
e conquistado. A elevação da Cruz consagraria a região, equivaleria a uma 
espécie de “novo nascimento” (...) O país novamente descoberto estaria 
“renovado”, “recriado” pela Cruz. (ELIADE, 2008, p. 34)99 

 

 
Fig. 19 - Fundação da cidade de São Paulo (1913). Óleo sobre tela, 
200 x 300 cm. 

 
A figuração da fundação tenta recriar a imagem da nação através desse mito 

de recriação do mundo por meio da mediação de um mundo superior, o mundo da 

linguagem ou do sagrado, enfim, o mundo da cultura, e um mundo inferior, o mundo 

                                                
99 “Qu’il s’agisse de défricher une terre inculte ou de conquérir et d’occuper un territoire déjà habité 
par d’ “autres” êtres humains, la prise de possession rituelle doit de toute façon répéter la 
cosmogonie. Dans la perspective des société archaïques, tout ce qui n’est pas “notre monde” n’est 
pas encore un “monde”. On ne fait “sien” um territoire qu’en le “créant” de nouveau, c’est-à-dire en le 
consacrant. Ce comportement religieux à l’égard des terres inconnues s’est prolongé, même em 
Occident, jusqu’à l’aube des temps modernes. Les “conquistadores” espagnols et portugais prenaient 
possession, au nom de Jésus-Christ, des territoires qu’ils avaient découverts et conquis. L’érection de 
la Croix consacrait la contrée, équivalait en quelque sorte à une “nouvelle naissance” (...) Le pays 
nouvellement découvert était “renouvelé”, “recréé” par la Croix.” 
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da natureza. Em Fundação, o termo /cultura/ é eufórico, de valor positivo, por ser 

homologado ao sagrado; a tomada de posse de um espaço pleno de riquezas 

figurativizado pela vegetação se opõe ao espaço vazio e árido da paisagem do 

entorno, semelhante ao espaço d’A partida. Contudo, de forma semelhante, porém 

menos tônica do que em A conquista, a ressignificação do espaço em prejuízo dos 

habitantes originais em Fundação tem como possibilidade de leitura, implícita ao 

enunciado, a disforização do termo /cultura/ e a euforização do termo /natureza/. 

Tanto n’A conquista, quanto n’A fundação, a reinvenção do mundo é a 

ressemantização de um mundo que passa a pertencer ao outro, feita pelo e para o 

outro, para um ele em termos enunciativos, não sendo “nosso mundo”, para usar as 

palavras de Eliade. A tomada de posse ocorre no espaço do lá e no tempo do então, 

e assim como n’Os desterrados é um eu enunciativo que é desterritorializado. A 

retórica da fundação encerra uma narrativa da opressão. 

 A obra Morte de Estácio de Sá (1911 - Fig. 20) é representativa no que diz 

respeito à figuração do herói. Assim como nas obras anteriores, o assunto 

apresentado pelo título elide algumas relações essenciais no texto figurativo. O herói 

actorializado por Estácio de Sá se encontra topologicamente mais à esquerda do 

plano da imagem. Em torno dele, entre outros estão Mem de Sá, na extrema 

esquerda, e Arariboia, que resvala no centro do plano visual. A obra é sobre a morte, 

mas euforiza a performance da figura de Estácio de Sá, que morre por sua bravura, 

em função de ferimentos na luta pela a expulsão dos franceses. Estácio de Sá, 

sujeito que morre pela busca da liberdade, morre fisicamente para viver histórica e 

espiritualmente, isto é, realiza a passagem do polo disfórico e de valor negativo, 

articulado à categoria semântica /morte/, situado à esquerda do plano, para o polo 

eufórico e positivo, articulado à categoria /vida/, à direita. Se, como consequência, 

como sanção, a recompensa do herói não se fará pela conjunção material com a 

liberdade, ao menos essa liberdade viverá em seu reconhecimento histórico e numa 

conjunção espiritual com a liberdade: é o que o enunciado do lado direito do quadro 

engendra. 
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Fig. 20 - Morte de Estácio de Sá (1911). Óleo sobre tela, 300 x 400 cm. 
 

Essa articulação se dá figurativamente através de Arariboia e do Padre 

Manuel da Nóbrega no PC, e em síntese pela grande diagonal e as inversões 

cromáticas no PE, que articulam interior/exterior. A figura de Manuel da Nóbrega, 

que impede “a entrada dos selvagens” (PARREIRAS, 2000, p. 93), marca também o 

espaço e as figuras que concretizam termos como /natureza/, /liberdade/ e /vida/. A 

posição central ocupada por Arariboia apresenta-se como uma espécie de “Axis 

mundi” (ELIADE, 2008, p. 38)100, e conduz Estácio até o polo positivo a que o índio 

pertence, “porque o Centro é justamente o lugar onde se efetua uma ruptura de 

nível, onde o espaço torna-se sagrado, real por excelência” (ELIADE, 2008, p. 

45).101 Estácio opera então uma passagem em direção ao eufórico através de 

Arariboia, figura mítica que faz a mediação entre o espaço da morte e o espaço da 

vida, um conector que articula as isotopias interior/exterior. Arariboia tem, em termos 

visuais do plano da imagem (complementado por Nóbrega, que ocupa fisicamente 

                                                
100 “Os três níveis cósmicos – Terra, Céu, regiões inferiores – tornam-se comunicantes (...) a 
comunicação é às vezes expressa pela imagem de uma coluna universal, Axis mundi, que religa e ao 
mesmo tempo sustenta o Céu e a Terra, cuja base se encontra cravada no mundo de baixo (esse que 
se chama ‘Inferno’)” (Les trois niveaux cosmiques – Terre, Ciel, régions inférieures – sont rendus 
communicants (...) la communication est parfois exprimée par l’image d’une colonne universelle, Axis 
Mundi, qui relie et à la fois soutient le Ciel et la Terre, et dont la base se trouve enfoncée dans le 
monde d’en bas (ce qu’on appelle ‘Enfers’))”. Essa coluna é literalmente o eixo de algumas 
composições de Mantegna (1431-1506): São Sebastião (c. 1465-70), Circuncisão de Cristo (1470) e 
São Sebastião (1480). Na obra de Parreiras, as pinturas O evangelho nas selvas (1920) e Zumbi 
(1927) também se aproximam dessa segmentação topológica e figurativa. 
101 “(...) puisque le Centre est justemant la place où s’effectue une rupture de niveau, où l’espace 
devient sacré, réel par excellence.” 
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essa posição no espaço tridimensional da cena), seu tronco e cabeça no exterior e 

suas pernas no interior da cabana, localizando-se na porta, na entrada, no limiar, 

que sempre “mostram de uma maneira imediata e concreta a solução de 

continuidade do espaço; daí sua grande importância religiosa, por que eles são 

juntos os símbolos e os veículos de passagem” (ELIADE, 2008, p. 29).102 O tema da 

identidade republicana passa pela transformação da opressão da dor física em 

liberdade espiritual promovida não só pela narrativa pressuposta, mas antes por sua 

manifestação no quadro. Uma questão surge: quem é o herói da cena, Estácio ou 

Arariboia? A textualização plástica e figurativa aponta para o segundo. 

 Em Os mártires (1927 - Fig. 21), as figuras martirizadas são disforizadas 

dentro da segmentação do plano visual, mas tornam-se eufóricas pelo valor positivo 

imputado ao sacrifício, valor republicano relacionado diretamente à liberdade e ao 

tema da identidade. A categoria semântica /opressão/ vence momentaneamente a 

categoria /liberdade/, contudo a lição moral tenta demonstrar que o sacrifício 

pressupõe, por manifestação no PE, o que se encontra em catálise no PC, a 

preponderância futura do termo /liberdade/, axiologicamente positivo, sobre 

/opressão/, negativo. A interrupção da ligação figurativa do humano, que cai, com a 

árvore que se eleva aos céus – como em Os invasores –, sustenta o discurso da 

supressão da liberdade, semanticamente homologada à natureza e à vida. 

 

 
Fig. 21 - Estudo para Os mártires (c. 1927). Óleo sobre papel colado em madeira, 71 x 140,3 cm. 

 

                                                
102 “Le seuil, la porte montrent d’une façon immédiate et concrète la solution de continuité de l’espace; 
d’où leur grande importance religieuse, car ils sont tout ensemble les symboles et les véhicules du 
passage.” 
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As figuras-temas se interpenetram, de modo que o pendant Os desterrados 

não abrange semanticamente somente os traços /colonizadores/desbravadores/, 

mas também o traço /fundadores/, assim como o traço /heróis/ presente em A morte 

de Estácio de Sá ou em Os mártires relaciona-se com o traço /fundadores/.103 Uma 

análise sêmica das obras mencionadas até o momento pode, mesmo que de forma 

parcial, mapear os principais traços semânticos, traços figurativo-temáticos da 

produção histórica do pintor. Tendo como campo lexical o termo /pintura histórica/ e 

como principais lexemas desse campo os títulos das obras, é possível organizar a 

tipologia aqui proposta como uma rede combinatória de traços semânticos (Quadro 

2): 

 
                  Tipologia            
                                (semas) 
Títulos (lexemas) 

 
Colonizadores/ 
Desbravadores 

 
Fundadores 

 
Heróis 

 
Mártires 

A prisão de Tiradentes - + + + 
O evangelho nas selvas + + + - 

Os invasores + - - - 
Os desterrados + + - - 

A conquista do Amazonas + + + - 
Fundação de São Paulo + + - - 

A morte de Estácio de Sá + + + + 
Os mártires - + + + 

Total 6 7 5 3 
 Quadro 2: Análise sêmica da tipologia figurativo-temática. 
 

Dentro dessa resumida tipologia figurativo-temática, podemos observar que a 

quantidade de traços sobre a figuração da fundação é mais extensa, podendo se dar 

na tentativa de fundação de um novo regime político, na fundação de uma doutrina 

religiosa, na fundação de um país, de uma região ou de uma cidade. Já o sema 

/colonizadores/desbravadores/ e /heróis/ tem uma quantidade de traços mais 

equilibrada, e quase tão extensa quanto /fundadores/. O sema /mártires/ figura com 

uma quantidade de traços menor, sendo, porém, mais intenso pela materialização 

mais tônica com que a cena figurativa recobre a categoria semântica /morte/, 

concretizando a violência como um subdomínio do domínio temático /opressão/. A 

quantidade de traços menor também valoriza a intensidade, a tonicidade e o 
                                                
103 Mircea Eliade fala da relação sacrifício/construção, a mesma relação que o mártir tem com a 
fundação de algo, seja uma doutrina religiosa, uma cidade ou um regime político, por exemplo: 
“L’histoire des religions, l’ethnologie, le folklore connaissent d’innombrables formes de sacrifices de 
construction, de sacrifices sanglants ou symboliques au bénéfice d’une construction” (“A história das 
religiões, a etnologia, o folclore conhecem inumeráveis formas de sacrifícios de construção, de 
sacrifícios sangrentos ou simbólicos em benefício de uma construção (ELIADE, 2008, p. 54)). 
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andamento com que essa figuração entra em contato com o enunciatário, 

favorecendo o polo abstrato, temático, da escala figurativa. Esquematizada 

tensivamente, temos uma ideia mais clara do acento que cada traço que compõe 

essa tipologia recebeu na obra do pintor (Esquema 22): 

 
+

-
- +

Colonizadores/
desbravadores Fundadores

Extensidade

In
te

ns
id

ad
e

Mártires Heróis     acelerado
         tônico

desacelerado
       átono

 
Esquema 22: Esquema tensivo da tipologia figurativo-temática. 

 
Posicionado no esquema tensivo, o traço /colonizadores/desbravadores/ é 

disseminado através de uma quantidade de obras considerável, mas inferior ao traço 

/fundadores/, ao passo que /heróis/ tem um domínio menor, mas contém mais força, 

sendo, porém, menos intenso do que o traço /mártires/. As figuras-temas mais 

tônicas, de maior impacto, são: /mártires/, posicionada no esquema ascendente de 

uma correlação inversa; e /heróis/, dentro de um esquema de amplificação de uma 

correlação conversa, figuras que têm o menor domínio extensivo, a menor difusão, o 

que, por si só, gera maior impacto, maior surpresa para o enunciatário. Os dados 

sugerem que Parreiras opta figurativamente por uma abordagem menos intensa, 

valorizando em seu discurso figurativo mais a quantidade e a estabilidade do que a 

força e a instabilidade, como ilustra o esquema acima. Levando em conta que 

seriam as figuras dos heróis e, principalmente a dos mártires, as que deveriam ser 

depreendidas axiologicamente como positivas dentro do discurso republicano, pois 

foram evitadas pela retórica imperial, essa análise parcial mostra um discurso 

moderado por parte do pintor. 

 Todas as relações analisadas no nível fundamental e no nível discursivo se 

apoiam nas categorias plásticas do PE. As relações plásticas, atualizadas nesses 

níveis do PC e vistas até aqui de modo mais superficial, vinculam-se à noção de 

composição dentro da teoria artística. Aprofundar as análises dessas categorias da 
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expressão é primordial para a compreensão de como o discurso contido nessa 

tipologia é sustentado, discurso este a serviço do ideal republicano de nação. 

 
2.2. Ordem e narrativa: composição e discurso 

 A construção do texto plástico pressupõe uma ordenação das unidades 

plásticas e figurativas articulando expressão e conteúdo num todo coerente de 

sentido. A ordenação e o sentido são inseparáveis, de modo que, quanto mais as 

relações são articuladas numa determinada ordem, mais potencial adquirem para a 

expressão do sentido. Diderot praticamente admite que a expressão não existe sem 

a ordem: a “expressão sem ordenação, a meu ver, é mais rara” (DIDEROT, 1993, p. 

115). 

 Essa ordenação da obra se dá, como mencionamos no início deste capítulo, 

através da dispositio (disposição) das retóricas e poéticas antigas, que corresponde, 

a partir de Alberti, à composição. Para Alberti a composição é a grande responsável 

pela manifestação da história, pela expressão da inventio do tema, ou seja, para ele 

a “história é produto da composição” (GREENSTEIN, 1992, p. 34). Se para Alberti a 

ordenação, a sua compositio do quadro histórico, significa o processo “pelo qual as 

partes das coisas vistas se ajustam na pintura” (ALBERTI, 2004, p. 19), esse 

entendimento sobre a composição no gênero histórico se perpetuará na visão de 

muitos autores e artistas posteriores, desde Félibien, Le Brun, Fréart, passando por 

Diderot até Brocos e o próprio Parreiras. 

 A composição como o ajuste de partes do objeto planar pertence 

tradicionalmente à esfera do desenho, compreendendo no PE a categoria plástica 

eidética e, sobretudo, a categoria topológica. Nesses termos, dois métodos gerais de 

articulação topológica foram estruturados ao longo da História da Arte, a saber, o 

método “contínuo” e o método “isolante” (HAUSER, 1998, p. 111). A análise dos 

termos que encerram esses dois métodos revela que se trata na verdade de um 

aspecto plástico-figurativo, envolvendo formantes plásticos e as figuras de superfície 

que revestem os níveis inferiores do discurso. Utilizaremos essas duas noções 

compositivas na análise da elaboração do sentido nas obras de Antônio Parreiras. 

A composição, que é a principal responsável pela expressão de um conteúdo 

plástico, manifestará esse conteúdo então de forma distinta dentro desses dois 

métodos. Como consequência disso, podemos observar duas formas, com extensão 
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e intensidades diferentes de manifestação dos níveis narrativo e discursivo. A 

presença desses modos será analisada na pintura histórica de Parreiras. 

 

2.2.1. Dois modos de compor: duas articulações narrativas e 
enunciativas 

 Num comentário sobre a grandiosidade das batalhas do Avaí e dos 

Guararapes, Parreiras revela sua consciência pictórica sobre o ajuste que as partes 

devem conter em relação ao todo de uma pintura: “(...) e com surpresa grande se 

nota que em nenhum dos dois trabalhos há um detalhe que se possa suprimir sem a 

quebra fatal da ‘unidade’” (PARREIRAS, 1999, p. 201). Complementa ainda o pintor 

afirmando que em Avaí a “atração sugerida pela beleza da linha, pelo movimento, 

pelo vigor e harmonia do colorido não se produz com um só desses grupos 

isoladamente” (PARREIRAS, 1999, p. 201). 

 Esse saber compositivo concentrado principalmente nas categorias plásticas 

relacionadas ao desenho coincide com os preceitos da construção do texto planar, 

sendo considerado o aspecto mais importante dentro das instituições oficiais de 

ensino da época do pintor, como a École de Paris: 
 
O que se acreditava caracterizar os artistas como intelectuais era sua 
capacidade de projetar ou compor um quadro, de dispor ou ordenar os 
elementos de uma obra de maneira a deixar clara a sua importância relativa 
e destacar os significados de uma obra. (BLAKE; FRASCINA, 1998, p. 60 e 
61) 

 
A obra Retórica dos pintores (1933), de Modesto Brocos, pintor espanhol 

radicado no Brasil desde o último decênio de século XIX, também fala da 

composição nesses termos, associando-a a dispositio antiga e como dispositivo 

criador de encadeamento e unidade em função da expressão de um conteúdo. 

 
Por disposição entende-se a colocação lógica do que se vai compor, de 
modo a saber-se o que vai no primeiro plano, no segundo e nos últimos. Em 
literatura vem a ser isto mesmo: saber o importante que vai em um escrito, 
ordená-lo de uma maneira progressiva, encadeando-o de forma que o 
interesse vá em aumento. Todos os elementos que entram em uma 
composição devem ter por fim a unidade do conjunto, e fazer com que todas 
as figuras, os movimentos variados, as direções das linhas, tudo tenha por 
fim ajudar a ação que se quer representar. Urge que (...) os grupos sejam 
dispostos com clareza para não ocasionar confusão no espectador, 
conciliando assim a variedade com a unidade. (BROCOS, 1933, p. 15) 
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Ter variedade com quantidade e unidade era o que já preconizara Alberti, 

aconselhando o ajuste das partes à “variedade e copiosidade das coisas” (ALBERTI, 

2004, p. 20) sem prejuízo do todo. É importante destacar na fala de Brocos a 

necessidade de ordenar o texto plástico “de uma maneira progressiva (...) de forma 

que o interesse vá em aumento”, isto é, num encadeamento gradativo e sem 

contrastes muito violentos. Todos esses aspectos que podem ser aplicados à 

composição em geral foram especialmente pensados no gênero histórico que os 

potencializa, pois é rico em semas pertinentes. 

Tais aspectos podem ser acentuados ou não de acordo com o método de 

organização da unidade compositiva. Um trabalho de Ribera (1591-1652) tem 

unidade, assim como de Mantegna (1431-1506), contudo, enquanto em Ribera os 

traços da expressão e as figuras se subordinam mais umas às outras, em Mantegna 

traços e figuras se apresentam mais por uma relação de coordenação.104 Essas 

duas tendências de composição não podem ser definidas exclusivamente por uma 

segmentação no PE, envolvendo invariavelmente o universo figurativo do PC. 

Portanto, quando falamos de composição aqui, não tratamos de um aspecto 

puramente plástico, mas da fusão entre o plástico e o figurativo, sendo a presença 

figurativa importante na prevalência de uma tendência compositiva ou de outra. 

Cada método de organização resolve o problema da representação espacial e 

temporal de forma distinta. Em termos tensivos, uma obra de Ribera (Fig. 22), que 

condensa as categorias da temporalidade e da espacialidade, opera sintaticamente 

no gradiente da extensão em direção ao intervalo de referência /concentrado/ por 

uma triagem dos valores, enquanto numa obra de Mantegna (Fig. 23) que dispersa 

as mesmas categorias, os valores se desenvolvem em direção ao intervalo /difuso/ 

por uma operação de mistura. 
 

                                                
104 Essa mudança compositiva ocorre na passagem do século XV para o século XVI: “Em vez de uma 
série ininterrupta de elementos equivalentes, exige-se, agora [no século XVI], uma estrutura 
rigorosamente hierarquizada. A coordenação cedeu lugar à subordinação” (WÖLFFLIN, 1990, p. 
331). 
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 Fig. 22 - São Sebastião (1651). Óleo sobre           Fig. 23 - São Sebastião                

                          tela, 124 x 100 cm.                                             (1465-70). Óleo sobre 
                                                                             madeira, 68 x 30 cm. 

 
Nesse sentido também, enquanto uma obra de Ribera foca mais na síntese 

da unidade, perdendo em quantidade, um Mantegna apreende mais a “copiosidade” 

albertiana, enfraquecendo a síntese das partes. O resultado gráfico entre estas 

tendências topológicas e figurativas é uma correlação inversa nos gradientes 

tensivos, esquema ascendente para Ribera e descendente para Mantegna 

(Esquema 23). 
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Esquema 23: Temporalidade e espacialidade 
compositivas em Ribera e Mantegna. 

 
Essa oposição entre uma tendência topológica e figurativa para o isolamento, 

a concentração, e outra tendência para a continuidade, a difusão dos valores do 

campo perceptivo, é sugerida por Wölfflin quando ele compara um quatrocentista 

como Basaïti (c. 1470-1530) a um quinhentista como Ticiano, a respeito da 
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ordenação topológica sobre um mesmo tema, Morte de São Pedro Mártir: O método 

de segmentação topológica de um Ticiano – assim como de um Ribera – ganha em 

acento e celeridade, como destaca Wölfflin a seguir: 
 
O quatrocentista soletra, por assim dizer, os elementos da história: um 
bosque; as vítimas, isto é, o santo e seu companheiro; um deles foge para 
cá, o outro para lá; um é apunhalado à direita do quadro, o outro morre à 
esquerda. Ticiano, por seu turno, parte do princípio de que é inadmissível 
justapor duas cenas análogas. O assassinato de São Pedro, no seu 
entender, deve ser o motivo principal, que se sobrepõe a todos os demais. 
Na sequência deste raciocínio, ele suprime o segundo assassino, e mostra 
apenas o companheiro de São Pedro no momento da fuga. Ao mesmo 
tempo, porém, este personagem é subordinado ao motivo principal, se 
insere na mesma linha do movimento e a prolonga, acentuando, assim, a 
violência do ataque ao mártir. Como se fora um estilhaço que voa pelo ar, 
ele é impelido para o mesmo lado da queda do santo. Desta maneira, um 
elemento dispersivo, que estorva a unidade da composição, converte-se 
num fator indispensável para o efeito do conjunto da obra. (WÖLFFLIN, 
1990, p. 334) 

 
Entretanto, essas duas maneiras gerais de segmentação do plano não se 

restringem a uma determinada época, como a transição do Pré-renascimento para o 

Renascimento ou para o Barroco, mas são reiteradas diacronicamente ao longo dos 

períodos artísticos. Segundo Hauser, a unidade topológica a ser lograda numa obra 

plástica se deu historicamente na forma dessas duas tendências de ordenação 

compositiva exemplificadas acima, que representam dois grandes métodos de 

organização recorrentes na História da Arte: 

 
A arte grega e greco-romana resolveu esse problema [da representação 
espaço-temporal], quando não pôde contorná-lo, pelo método que Lessing 
chamou do “momento plenamente significativo”: esse método comprimia 
todo o conteúdo da ação numa única situação que, embora sem movimento, 
está dele impregnada. Lessing supôs ser esse o método da arte visual 
como tal, mas, na realidade, é tão somente o método da arte grega clássica 
e da arte moderna dos últimos séculos. Na arte romana tardia e na arte 
cristã medieval emprega-se o método totalmente diferente [em relação ao 
Oriente antigo e da Grécia] a que Franz Wickhoff chama “contínuo”, em 
contraste do método “isolante”. O autor refere-se assim ao estilo – 
resultante de um impulso épico, ilustrativo, cinematográfico em arte – que 
retrata as várias etapas de uma ação na mesma moldura ou paisagem sem 
interrupção, repetindo as figuras principais em cada fase da ação (...) 
(HAUSER, 1998, p. 111) 

 
 Nessas duas grandes vertentes compositivas, o “método isolante” comprime 

“o conteúdo da ação”. Isso quer dizer que essa tendência concentra os valores em 

circulação no campo de presença – o campo perceptivo onde o sujeito constrói o 

discurso –, ocasionando força e impacto maiores por sua ascensão no gradiente de 

intensidade. O método isolante é, portanto, mais intenso, mais impactante. Já o 
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chamado “método contínuo”, que “retrata várias etapas de uma ação”, difunde os 

valores de forma extensa, de modo a favorecer mais a quantidade, o número. Os 

dois métodos de ordenação da composição estão posicionados da seguinte forma 

no esquema tensivo (Esquema 24): 

 

 
Esquema 24: Os métodos isolante e contínuo no espaço 
tensivo. 

 
 Enquanto o método isolante, operando mais no eixo da intensidade, tende 

para uma organização hierarquizada, o método contínuo de composição, operando 

mais no eixo da extensidade, tende para uma organização justapositiva. 

Ultrapassando o campo artístico, de acordo com Francis Edeline essas duas 

possibilidades de organização parecem pertencer a um tipo de saber elementar 

presente na percepção: o “saber categorial” (EDELINE, 2008, p. 4).105 Esse saber é 

dividido em dois tipos de ordem que coincidem exatamente com os dois métodos de 

ordenação topológica e figurativa discutidos neste capítulo: na primeira ordem, “a 

operação unitária da categorização consiste em partilhar as entidades do mundo em 

dois conjuntos segundo uma propriedade distintiva: é a categorização 

justapositiva”106 (EDELINE, 2008, p. 5). Por outro lado, enriquecendo o princípio por 

justaposição que se afigura “o mais simples imaginável”107, evoluímos para a 

segunda ordem denominada “categorização hierárquica”108, que se caracteriza pela 

“iteração de inclusões”109 (EDELINE, 2008, p. 6). 

Dessa forma, a justaposição, porque difunde, “soletra” os valores, tende a um 

grau de ordem mais baixo, mais simples, enquanto a hierarquização, que concentra, 
                                                
105 “(...) savoir catégoriel.” 
106 “L’opération unitaire de la catégorisation consiste à partager lês entités du monde em deux 
ensembles selon une propriété distintive: c’est la categorisation juxtapositive.” 
107 “(...) le plus simple imaginable.” 
108 “(...) catégorization hiérarchique (...)”. 
109 “(...) l’itération des inclusions.” 
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que “suprime”, tende a um grau mais alto, mais complexo de ordem. Se a hierarquia 

é tradicionalmente um saber que organiza os valores inteligivelmente, por outro lado, 

ela opera subsumindo-os, condensando-os dentro de uma totalidade aparentemente 

menos extensa. Daí a nossa escolha em identificá-la com uma direção tensiva mais 

impactante e subjetiva. O quadro abaixo (Quadro 3) resume os aspectos expostos 

em torno das duas direções topológicas e figurativas da composição, o que 

demonstra também graus de objetividade maior ou menor na construção do sentido: 

 
                   Composição 
Aspectos 

Contínua Isolante 

Tipos de ordem Justapositivo Hierarquizante 

Graus de ordem Simples Complexo 
Intervalos de referência 

tensiva 
Difuso Impactante 

Graus de objetividade Objetivo Subjetivo 
Quadro 3: Tendências das ordenações contínua e isolante. 
 
 Dentro da produção histórica de Parreiras, podemos encontrar os dois tipos 

de organização topológica e figurativa. O díptico Os desterrados ou o tríptico 

Fundação da cidade do Rio de Janeiro (1934 - Fig. 24) são exemplos extremos do 

uso do método contínuo na topologia e na cena da composição. 

 

    
Fig. 24 - Fundação da cidade do Rio de Janeiro (1934). Óleo sobre tela: A fundação (asa esquerda), 280 x 
220 cm; Ato adicional (parte central), 280 x 255 cm; A transferência (asa direita do tríptico), 280 x 220 cm. 
 

Nessas pinturas, a segmentação do plano da composição ocorre a partir da 

separação material em suportes distintos, de modo a criar também duas cenas 

independentes, mas que se interrelacionam plástica e figurativamente. Já em obras 

como O evangelho (Fig. 4, p. 47) ou em Anchieta (1928 - Fig. 25), a segmentação 

topológica e figurativa da cena tende a uma organização que privilegia “apenas um 
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instante” (DIDEROT, 1993, p. 106), hierarquizando e tornando a cena mais 

impactante. 

 

 
Fig. 25 - Anchieta (1928). Óleo sobre tela. 130 x 194,2 cm. 

 
Há também as obras que apresentam uma solução intermediária, nas quais a 

extensão de valores é mais concentrada, mas de intensidade ainda moderada. Na 

pintura Primeiros passos para a independência da Bahia (1930 - Fig. 26), etapas 

narrativas distintas espacial e temporalmente, no nível sintático do discurso, são 

reunidas figurativamente, resultando num efeito que, se não fosse tão forte como 

verdade, seria absurdo. Há outras obras nas quais uma única etapa pressupõe 

etapas anteriores, através de marcas, de índices figurativos presentes na cena. 

Exemplos desse tipo de ordenação topológica e figurativa são as obras Prisão de 

Tiradentes (Fig. 1, p. 18) e Os invasores (Fig. 7, p. 60). 

Esses tipos de ordenação manifestam organizações narrativas e enunciativas 

distintas, como sublinhamos ao longo das análises. Vejamos inicialmente então 

como os dois métodos de organização da composição são revestidos 

narrativamente dentro do que a semiótica denomina de programa narrativo, que 

consiste “em transformar um enunciado elementar em um outro (situação inicial  

situação final)” (FONTANILLE, 2007, p. 196).110 

                                                
110 Cf. mais sobre o Programa Narrativo (PN) na nota 44, p. 55. 



 
 
 

131 
 

 

 
Fig. 26 - Primeiros passos para a independência da Bahia (1930). Óleo sobre tela. 280 x 440 cm. 
 

Analisando a sintaxe narrativa d’Os desterrados, podemos dizer que as 

situações figurativamente marcadas afirmam enunciados de estados (Ee) diferentes. 

Numa situação inicial, temos: o sujeito (S1) figurativizado pelo colonizador, sujeito de 

estado disjungido ( ) com o seu objeto de valor (Ov) território (Ee1) entra em contato 

com o sujeito de estado (S2) concretizado no indígena, em conjunção ( ) com seu 

objeto de valor território (Ee2). Esses dois enunciados formam o enunciado de estado 

inicial d’A chegada. Seu texto figurativo marca então dois enunciados de estado 

particulares que integram o programa narrativo (PN): 

Ee1 = (colonizador  território) 

Ee2 = (indígena  território) 

N’A partida (Fig. 16, p. 102), situação final do pendant, o que vemos no 

esquema narrativo é um sujeito (S1) marcado pelo papel narrativo do degredo ou do 

abandono à própria sorte, apesar de aparentemente em conjunção com seu objeto 

de valor território. É significativo nessa situação narrativa final a ausência da figura 

do índio, o que leva o enunciatário à pressuposição lógica dos seguintes enunciados 

(Ee3 e Ee4): 

Ee3 = (colonizador  território) 

Ee4 = (indígena  território) 
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Ocorre a performance do sujeito colonizador, disjungindo o sujeito indígena 

de seu objeto de valor, o território, recompensa de uma sanção positiva. Há ainda 

uma terceira possibilidade suscitada pelo dispositivo enunciativo da figura que olha 

para o interior do espaço enunciado. Essa debreagem enunciativa, o mesmo caso 

d’A chegada, projeta no enunciado o eu, o aqui e o agora enunciativos. O efeito 

desolador do cenário torna-se assim mais subjetivo, pois projeta o enunciatário 

diretamente no espaço infinito, trazendo o cenário para o primeiro plano. A aparente 

conjunção torna-se nesse caso uma disjunção. Temos assim um quinto enunciado 

de estado (Ee5): 

Ee5 = (colonizador  território) 

 Essas possibilidades narrativas refletem o que Levy diz sobre esse trabalho: 

“com o próprio nascimento da pintura histórica na obra de Parreiras, aparece sua 

forte determinação de construí-la como um veículo independente para sua visão de 

mundo nacionalista e revoltada contra a dominação colonial” (LEVY, 1981, p. 42). É 

com esse espírito que o autor vê entre os dois painéis que formam Os Desterrados 

enunciados com uma clara articulação de sentido: 

 
As oposições de significados simbólicos contidas no conjunto de painéis 
proporciona a possibilidade de uma leitura por demais clara em seu 
conteúdo crítico, de uma evidência inexplicável em termos de simples 
coincidência acidental. Parece óbvio que neste primeiro trabalho de cunho 
histórico o artista já se propõe a operar exclusivamente nos limites de suas 
opiniões, sem qualquer disposição de submeter-se ao idealismo reacionário 
típico da história oficial do Brasil. (LEVY, 1981, p. 42) 

 
Entretanto, a etapa que configuraria a etapa intermediária, a transformação, o 

enunciado de fazer (Ef), esquematizado nos seguintes programas narrativos (PN1 e 

PN2) como 

PN1 = F111 [colonizador 112 (colonizador  território)] = programa conjuntivo 

ou 

PN2 = F [colonizador  (indígena  território)] = programa disjuntivo, 

está figurativamente virtualizada, só existe como pressuposição lógica, já que os 

painéis como um todo figurativizam somente as situações inicial e final da narrativa. 

                                                
111 F = função fazer. 
112  = transformação. 
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Entretanto, como já foi postulado anteriormente, o patamar plástico articula os dois 

enunciados. Voltaremos a falar nesse efeito do plástico sobre o narrativo mais à 

frente. 

N’A prisão de Tiradentes (Fig. 1, p. 18), o enunciado de estado inicial (Ee1) do 

sujeito (S1) Tiradentes em conjunção com seu objeto de valor autonomia é 

interrompido pelo sujeito (S2) concretizado pela guarda em disjunção com seu objeto 

Tiradentes (Ee2): 

Ee1 = (Tiradentes  autonomia) 

Ee2 = (guarda  Tiradentes) 

O enunciado de fazer, a transformação, encontra-se novamente no âmbito da 

pressuposição, contudo o pintor anima figurativamente a iminência da transformação 

do primeiro enunciado, da disjunção de Tiradentes com a sua autonomia, quando 

dispõe a cadeira caída e as figuras dos guardas numa sequência que faz atravessar 

a porta. A estruturação do enunciado num único plano material da imagem 

intensifica o discurso plástico, mas a segmentação em duas etapas narrativas, assim 

como a disposição do espaço e dos atores figurativos em profundidade, numa clara 

utilização da debreagem enunciva, imprime um efeito de sentido objetivo à cena. 

Em Anchieta (Fig. 25, p. 130), temos figurativizado um único enunciado: o 

sujeito (S1) Anchieta se encontra em disjunção com seu objeto de valor, a 

autonomia. O quadro projeta um enunciado de estado (Ee1) no qual o religioso – em 

poder dos índios Tamoios por conta do episódio da expulsão dos franceses do Rio 

de Janeiro (situação inicial pressuposta) – apresenta-se disjungido de seu objeto de 

valor, a autonomia: 

Ee1 = (Anchieta  autonomia) 

Entretanto, a disjunção com a autonomia física se opõe a uma conjunção com 

a autonomia espiritual: como segundo enunciado de estado (Ee2) implícito ao 

primeiro temos plasmado o momento em que Anchieta está prestes escrever nas 

areias o seu famoso Poema da Virgem (1567): 

Ee2 = (Anchieta  autonomia) 
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A transformação em direção à conjunção com a autonomia física também só é 

atualizada no patamar figurativo por catálise. A intensidade enunciativa gerada pela 

concentração plástica num único plano imagético e numa única etapa narrativa e 

figurativa é enfraquecida pela objetividade enunciva que difunde um ele, um lá e um 

então, efetuada pelo dispositivo plástico do modelado que define as partes da figura 

de Anchieta, principalmente a cabeça, as mãos e os pés. Esse modelado, que opera 

uma difusão de diversos volumes na figura, valoriza o fracionamento dos 

pormenores, modificando o elã, o estado de leitura: “A rapidez contraria a 

progressividade do aspecto, ao passo que a lentidão, por sua vocação a alongar-se, 

não apenas observa cada fase, como também, a exemplo do pormenor em pintura, 

faz de cada fase um todo que por sua vez se presta à análise” (ZILBERBERG, 2004, 

p. 10). 

A despeito das diferenças produzidas pelos dois domínios compositivos, o 

enunciado narrativo, concretizado pelas figuras, tende à difusão no gradiente da 

extensidade – misturando as triagens plásticas –, se comparado com o enunciado 

plástico, que sempre vai tender à concentração em direção ao gradiente da 

intensidade, triando as misturas figurativas e impactando-as diretamente. O que o 

universo figurativo separa, o universo plástico tende a unir (Esquema 25): 

 

 
Esquema 25: Oposição entre o enunciado plástico 
(concentrado) vs. enunciado figurativo (difuso). 

 
Por conseguinte, a conjunção com a autonomia espiritual figurativizada no 

enunciado (diferentemente da autonomia física, que só pode ser lida por catálise, 

pelo preenchimento de lacunas, auxiliadas pelo contexto, no PC) propõe a 

consolidação do tema da identidade, tornando-o presente através dos valores 

plásticos manifestados no PE. O enunciado plástico nos diz algo distinto do 

enunciado figurativo. Os mecanismos plásticos que articulam compositivamente os 
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enunciados narrativos e figurativos, e que condicionam a maior ou menor 

intensidade de algumas obras anteriormente mencionadas, serão analisados mais 

detalhadamente a seguir, a fim de consolidar melhor as segmentações plásticas e 

suas relações com os patamares mais superficiais de sentido. 

 

2.2.2. Dinâmica plástica e narrativa: manifestação e pressuposição 

 A solidariedade entre expressão e conteúdo no objeto planar afasta-o da 

infecundidade de ressignificação existente na tendência ao simbólico, à convenção 

pautada por um crivo de leitura lexical. Essa solidariedade fundamentada numa vida 

da forma plástica e baseada no contraste de unidades mínimas no PE é que permite 

construir os diversos efeitos de sentido do discurso figurativo. 

 As unidades mínimas da dimensão plástica, as categorias eidéticas, 

cromáticas, topológicas e matéricas, articulam-se a partir dos contrastes plásticos 

definidos pela copresença de oposições na cadeia sintagmática planar: “o contraste 

plástico define-se como a copresença, na mesma superfície, dos termos opostos 

(contrários ou contraditórios) da mesma categoria plástica (ou de unidades mais 

vastas, organizadas da mesma maneira)” (GREIMAS, 2004, p. 90). Articulados às 

oposições do conteúdo, os contrastes plásticos produzem efeitos de sentido como 

as transformações figurativas que aglutinam a superfície do discurso. 

 Na teoria da arte, podemos encontrar a noção de contraste plástico em 

inúmeras reflexões, como nas palavras de Ingres sobre uma intensidade eidética.113 

A simplicidade das linhas, que o pintor prega, significa a potencialização da 

capacidade de direção dessa categoria plástica, que, se fosse interrompida pela 

divisão, enfraqueceria a sua força. Esse efeito mínimo de continuidade e de 

descontinuidade do contraste foi pensado por Kandinsky também em relação à 

categoria eidética, nos termos de uma tensão visual. Kandinsky, que, assim como 

Leonardo da Vinci, concebe como unidades mínimas da forma pictórica o ponto, a 

linha e a superfície,114 tratou os contrastes lineares como movimento perceptivo 

                                                
113 Cf. citação na p. 75. 
114 Além destas unidades, Leonardo fala do corpo como um quarto aspecto a ser considerado: “O 
princípio da ciência da pintura é o ponto; seguem-no a linha, a superfície e o corpo, que de tal 
superfície se veste” (DA VINCI, 2000, p. 54). 
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mínimo. Para ele o contraste nesse sentido resulta de dois aspectos: direção115 e 

tensão: 

 
Substituímos por “tensão” a noção usual de movimento. A noção habitual é 
imprecisa e transporta-nos para conclusões falsas que arrastam equívocos 
terminológicos posteriores. A “tensão” é a força viva do movimento. Ela 
constitui apenas uma parte do “movimento” ativo. A outra parte é a 
“direção”, também ela definida pelo “movimento”. Os elementos da pintura 
são resultados reais do movimento como: 1. tensão, e 2. direção. 
(KANDINSKY, 1989, p. 61 e 62) 

 
Enquanto a direção diz respeito ao movimento pela orientação visual, a 

tensão estabelece o movimento pelo choque entre duas direções eidéticas mais ou 

menos opostas. Esses traços diferenciais mais gerais definem os contrastes 

eidéticos, e se, no primeiro momento, o choque da tensão é mais intenso, tornando 

a direção monótona pela regularidade, no momento seguinte a surpresa do 

contraste dá lugar à análise das partes envolvidas, tornando a tensão lenta e a 

direção célere. A indistinção que caracteriza a direção pode ser tão intensa quanto a 

discreção da tensão. 

 O contraste na categoria cromática, mais especificamente em sua 

“subcategoria acromática” (GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 1), que articula a relação 

preto/branco, foi pensado basicamente da seguinte forma por Klee: “o branco, só, 

não é nada, ele se torna uma força quando reage com os contrários. Assim nós não 

trabalhamos simplesmente com uma energia clara contra uma dada sombra, mas 

igualmente com uma energia escura contra uma luz” (KLEE, 1977, p. 303).116 Os 

termos envolvidos, /preto/ vs. /branco/, constituem os polos da chamada escala de 

valores, uma escala de cinzas que relaciona gradativamente os seus extremos, 

como explica Itten: “Existe apenas um preto máximo e um branco máximo, mas um 

número indefinidamente grande de cinzas claros e escuros que formam uma escala 

contínua entre branco e preto” (ITTEN, 1973, p. 41).117 Por isso essa subcategoria 

                                                
115 As seguintes palavras de Klee corroboram esse aspecto do eidético: “ela [a linha] tem uma 
existência relativa, quer dizer no que diz respeito àquilo que é de outra natureza, por exemplo, por 
oposição à superfície (...) Quantas coisas a linha significa ainda! (...) Trajetória. Ataque. Espada, 
picada, flecha, raio (...)” (“elle a une existence relative, c’est-à-dire par rapport à ce qui est d’une autre 
nature, par exemple par opposition à la surface (...) Et combien de choses la ligne signifie-t-elle 
encore! (...) Trajectoire. Attaque. Epée, piqûre, fleche, rayon (...)”) (KLEE, 1977, p. 301). 
116 “(...) le blanc, seul, n’est rien, il ne devient force que lorsqu’il réagit sur des contraíres. Ainsi nous 
ne travaillons pas simplement avec une énergie claire contre un donné sombre, mais également avec 
une énergie noire contre un donné clair”. 
117 “There is only one maximal black and one maximal white, but an indefinitely large number of light 
and dark grays, forming a continuous scale between white and black.” 
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cromática se insere semioticamente nas “categorias graduáveis” (GREIMAS; 

COURTÉS, 1986, p. 1) da cor. 

Qualquer valor de cinza que tenda ou para o preto ou para o branco, assim 

como o branco e o preto isoladamente, apresentam apenas uma única direção. O 

branco é expansivo, tendendo a uma temperatura “que parece quente”, enquanto o 

preto, contensivo “é interiormente frio” (KANDINSKY, 1989, p. 66). Se há uma 

gradação entre esses valores essa direção se modifica negando cada vez mais o 

seu polo de origem e afirmando o polo ao qual se direciona. 

 Em seus estudos sobre a cor, Kandinsky diferencia dois grandes tipos de 

contrastes. O “Primeiro Grande Contraste” diz respeito à “tendência da cor para o 

quente ou o frio” e o “Segundo Grande Contraste é constituído pela diferença entre o 

branco e o negro” (KANDINSKY, 1990, p. 83). Nos contrastes cromáticos 

relacionados à cor propriamente dita, “as categorias não graduáveis” (GREIMAS; 

COURTÉS, 1986, p. 1) correspondentes aos matizes – à “cor isolada” (KANDINSKY, 

1990, p. 178), primária, secundária... – são articuladas a partir desses dois grandes 

contrastes com gradações de temperatura quente/fria, de tonalidade, de 

luminosidade ou de saturação: é o caso da “cor justaposta a outra” (KANDINSKY, 

1990, p. 83), ou semioticamente das “categorias graduáveis” (GREIMAS; 

COURTÉS, 1986, p. 1). Uma distinção importante a se fazer é que a lentidão das 

categorias graduáveis se opõe à rapidez das categorias não graduáveis. O choque 

inesperado entre categorias não graduáveis é contrário à passagem confortável de 

contrastes com maior número de gradações. Essa correspondência se aplica não só 

às categorias cromáticas, mas a todas as ocorrências plásticas gradativas e não 

gradativas (Esquema 26): 
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- +

inesperado           categorias
                             não graduáveis
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Esquema 26: Tensividade das categorias plásticas 
graduáveis e não graduáveis. 
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 Se essas relações se estabelecem dentro de um conjunto maior, falamos 

então de uma disposição do eidético, do cromático e do matérico118 na superfície 

planar, regida pelas categorias topológicas.119 Nesse caso, diversos são os fatores 

responsáveis pela articulação topológica no entretecimento desses contrastes, a 

saber: 

 
a posição (alto vs. baixo), a orientação (em direção à parte superior vs. à 
parte inferior vs. às laterais; ao centro vs. às margens), o formato e seu  
emprego na horizontal, na vertical e mesmo na oblíqua (como em certas 
telas de Mondrian), o tamanho (...) são partícipes da dimensão denominada 
topológica que é descrita ao mesmo tempo que as dimensões cromáticas, 
eidéticas e matéricas, na medida em que se define pela disposição 
distribucional dessas no suporte da configuração plástica. (OLIVEIRA, 2004, 
p. 122) 

 
Dessa forma, a “posição”, o “formato” e o “tamanho”, somados à “orientação”, 

articulam os diversos contrastes plásticos em formantes produtores de figuras, como 

descreve Rudolf Arnheim a respeito do eidético numa pintura de Paul Klee: “Quando 

cruzadas [as linhas], elas ou continuam objetos independentes como achas de lenha 

empilhadas para uma fogueira ou se fundem em objetos mais complexos, cujas 

ramificações se assemelham aos membros de animais ou a árvores” (ARNHEIM, 

1994, p. 210). Esses aspectos que articulam topologicamente os contrastes plásticos 

gerando uma transformação no enunciado plástico são os mesmos descritos por 

Arnheim como geradores de “movimento estroboscópico”, que “ocorre entre objetos 

visuais que são essencialmente semelhantes em sua aparência e função em todo o 

campo, mas diferem em algum aspecto perceptivo – por exemplo, localização, 

tamanho ou forma” (ARNHEIM, 1994, p. 426). 

Em Morte de Estácio de Sá (Fig. 20, p.119), por exemplo, a similaridade 

cromática presente em todo o plano da imagem se dá pelos traços cromáticos 

/quente/ e /vermelho/; todas as diferenças da escala quente são unificadas por essa 

cor regente. O marrom que domina todo o plano inferior decorre da presença desse 

vermelho com a gradação dos tons escuros. Há uma gradação cromática que vai do 

marrom até o laranja, passando pelo vermelho, gradação que simultaneamente 

opera uma passagem entre os tons mais escuros até os mais luminosos. A 

localização dos tons escuros nas partes laterais e inferior do plano, cercando 

                                                
118 Cf. sobre as categorias matéricas a nota 51, p. 61. 
119 Cf. o esquema de Floch para as categorias topológicas na nota 55, p. 67. 
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topologicamente os tons mais luminosos na parte central superior, orienta pela 

posição e pela “forma” o percurso em direção ao centro do plano. 

A ordenação eidética das figuras, posicionadas lado a lado e verticalmente 

em sua maioria, mas levemente côncavas e em gradação de tamanho, reiteram a 

disposição cromática de orientação em direção ao centro. A “semelhança” no que 

diz respeito às configurações encerra diferenças de tamanho, forma e posição, 

orientadas para o centro compositivo por uma espécie de eixo estrutural 

imaginário120 que unifica todas as figuras (Esquema 27). Isso explica o tipo de 

comentário crítico que afirma que “o conjunto é majestoso”, contendo uma “linha 

geral de composição magistral” (O PAIZ, 1911, p. 4). 

 

Esquema 27: Eixo estrutural ( ) e direções topológicas ( ) 
em Morte de Estácio de Sá. 

 
Se por um lado a gradação cromática e a gradação eidética atuantes no 

conjunto das figuras são quebradas pelos contrastes mais fortes de configurações 

escuras e claras ao longo do eixo, reduzindo ainda mais a celeridade de leitura, por 

outro lado, a linha de contorno do conjunto das figuras e algumas linhas da cabana e 

do leito de Estácio formam um sistema de convergência topológico opondo os 

termos /periférico/ vs. /central/ que acelera a leitura por seu percurso menos 

acidentado e mais direto. O ritmo de leitura alterna-se assim entre o percurso mais 

gradativo e por isso menos célere da conjugação dos contrastes cromáticos e 

eidéticos, e o percurso menos gradativo e mais célere dos contrastes topológicos. 

                                                
120 Arnheim define noção de eixo estrutural da seguinte forma: “O par de eixos, embora não 
coincidente com os limites físicos reais, determinam o caráter e a identidade da configuração (...) 
Concluímos que em se tratando de ‘configuração’ referimo-nos a duas propriedades completamente 
diferentes dos objetos visuais: (1) os limites reais que o artista produz: as linhas, as massas, os 
volumes e (2) o esqueleto estrutural que estas formas materiais criam na percepção, mas que 
raramente coincide com elas” (ARNHEIM, 1994, p. 84). 
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Todas essas articulações dinamizam plasticamente o PE através de 

contrastes mais fortes, menos graduáveis, ou de contrastes mais brandos, mais 

graduáveis, ou seja, através de “termos opostos (contrários ou contraditórios)”, como 

disse Greimas. A articulação de contrastes graduáveis e não graduáveis é 

necessária ao estabelecimento de uma dinâmica, de uma vida das unidades 

mínimas da forma plástica, como afirma Klee a respeito da escala de cinzas: 

 
O cinza médio é a situação de indecisão absoluta de um combate negro-
branco. Tão mortal para o processo formal quanto o negro puro ou o branco 
puro. É preciso então organizar lá e cá um combate ondeante, no qual 
recorramos energicamente aos dois polos. Precisamos então utilizar, 
sucessivamente ou simultaneamente, energias defensivas e ofensivas. É 
indispensável que introduzamos um equilíbrio vivo entre os dois polos. Para 
chegarmos a esse objetivo, precisamos dispor de todas as gradações, altas 
e baixas (KLEE, 1977, p. 306).121 

 
Ao falar sobre a impressão de vivacidade na escultura, Rodin também afirma 

muito simplificadamente a necessidade de dispor no mínimo de um grande 

contraste, já que a escultura tem que ser ainda mais sintética do que a pintura: 

 
Primeiro, observe que o movimento é a transição de uma atitude para a 
outra. Essa simples afirmação, que soa como um truísmo, é, na verdade, a 
chave do mistério (...) O escultor obriga, pode-se dizer, o espectador a 
acompanhar a progressão de um ato através de um personagem. No 
exemplo que escolhemos, os olhos sobem forçosamente, das pernas ao 
braço levantado, e como, no caminho percorrido, encontram as diferentes 
partes da estátua representando momentos sucessivos, eles têm a ilusão 
de ver o movimento acontecer. (RODIN, 1990, p. 54 e 56) 

 
Se através da articulação dos contrastes plásticos o artista enunciador pode 

recriar e ressignificar um contraste figurativo, esse contraste pode subsumir 

evidentemente níveis abstratos de sentido intermediários ao figurativo e ao plástico, 

como demonstramos em nossas análises até aqui. Quando Rudolf Arnheim faz uma 

análise da dinâmica plástica de uma obra (Fig. 27) de Giotto (1266-1377), tal 

análise, reproduzida em parte no trecho que segue, contempla, além das 

transformações plásticas, transformações figurativas e transformações semânticas 

fundamentais dentro de uma correspondência semissimbólica: 
 

                                                
121 “Le gris moyen est la situation d’indécision absolue d’un combat noir-blanc. Aussi mortel pour la 
mise en forme que le noir pur ou le blanc pur. Il faut donc organiser deçà delà un combat ondoyant 
visible, dans lequel nous ayons recours énergiquement aux deux pôles. Il nous faut donc utiliser, 
successivement ou simultanément, des énergies défensives et offensives. Il est indispensable que 
nous introduisions um équilibre vivant entre les deux pôles. Pour parvenir à ce but, il nous faut 
disposer de toutes les gradations de haut em bas.” 
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Num dos afrescos de Giotto em Pádua, o pintor interpreta o tema da 
Lamentação como uma história de morte e ressurreição, que em termos 
formais requer uma interação entre a horizontal e a vertical. Faz-se alusão à 
horizontal da morte mas é postergada pelo corpo de Cristo, que foi 
levantado e assim dotado da qualidade dinâmica da posição oblíqua. Os 
braços, por sua vez, se desviam obliquamente do corpo – um outro 
elemento de animação. (ARNHEIM, 1994, p. 432) 

 
Na análise, o autor sugere as transformações plásticas, semânticas e figurativas nas 

oposições dos termos /horizontal/ vs. /vertical/, /morte/ vs. /vida/ e /inanimado/ vs. 

/animado/. A “história de morte e ressurreição” remete para os universais semânticos 

morte e vida, que são dinamizados plasticamente através da “interação entre a 

horizontal e a vertical”, e que em termos figurativos conduz o corpo inanimado de 

Cristo à “animação”. 

 

                                     
Fig. 27- A Lamentação de Cristo (c. 1305). Afresco, 
200 x 185 cm. 

 
Esse pequeno trecho é suficiente para percebermos que nas transformações 

está implícita a existência de dois enunciados dentro do texto figurativo: o título, 

Lamentação, já nos dá o panorama da cena: o Cristo morto cercado de pessoas. 

Nesse enunciado figurativo, subsiste um enunciado plástico que transforma a 

situação inicial do Cristo morto, tendo como consequência do percurso sujeito/objeto 

a situação final de conjunção de Cristo com o objeto de valor vida. 

 O dispositivo gerado pelo entretecimento de posições, tamanhos, formatos e 

qualidades que diferem, mais, ou menos, dependendo do tipo de contraste, 

impregna, concentra no espaço e no tempo os valores em jogo no texto, para em 

seguida expandi-los, difundi-los espaço-temporalmente, relativizando assim o 
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caráter de instante único que atravessa o objeto planar. Essa modalidade 

compositiva é que caracteriza o método isolante. Nela a sequência narrativa é 

pressuposta pelo enunciado plástico, que tem a função de completá-la, preenchendo 

também o enunciado figurativo. Já a maior difusão espacial e temporal do método 

contínuo manifesta o texto em dois ou mais enunciados figurativos, tendo as 

articulações plásticas as funções tanto de ligar as etapas narrativas que foram 

figurativizadas, quanto de expandi-las. 

Assim, se em termos plásticos e figurativos a representação de uma 

“temporalidade disjuntiva na pintura de Mantegna” (GREENSTEIN, 1992, p. 82), 

aconselhada também quase dois séculos depois por Félibien,122 constitui um método 

de ordenação em que as três etapas, ou pelo menos duas etapas de um esquema 

narrativo são figurativamente manifestadas, a concentração do texto figurativo num 

único enunciado e numa única etapa narrativa não exclui a possibilidade de as 

demais etapas serem realizadas no mesmo enunciado plástico. Floch, em sua 

análise da obra abstrata Composição IV de Kandinsky, afirma a manifestação de 

etapas que completam um esquema narrativo, recorrendo de forma intertextual a 

uma iconografia já utilizada pelo pintor. 

 
Se a parte esquerda manifesta a confrontação de forças de Vida e de Morte 
e a parte direita a felicidade que resulta da negação da Morte, a parte 
central manifesta a instância de onde “partem” os dois momentos da 
narrativa. Para os formantes dos atores lá também não figurativos, 
manifesta-se no meio da composição o tempo de uma Sanção, ao mesmo 
tempo reconhecimento e recompensa do herói e confusão e punição dos 
traidores. O Destinador-Julgador, sujeito dessa dupla sanção é para o 
universo iconográfico do qual se serviu Kandinsky, o Cristo da Parousia. Na 
Composição IV, esse Destinador-Julgador seria o Espírito cujo advento 
constitui a “guinada espiritual” descrita pelo autor de Do espiritual na arte. 
(FLOCH, 1985, p. 62)123 

 

                                                
122 “(...) assim como nas peças de teatro a fábula só será perfeita se tiver começo, meio e fim de 
modo que se compreenda todo o tema da peça, também nas grandes obras de pintura, para melhor 
instruir os que as verão, é possível dispor as figuras e todo seu ordenamento de tal forma que se 
possa imaginar inclusive o que precedeu a ação que se representa. Foi o que fez Poussin em seu 
quadro Os israelitas recolhendo o maná no deserto, no qual se vêem as marcas da fome que o povo 
judeu sofrera antes de receber essa ajuda do céu” (FÉLIBIEN, 2006, p. 42). 
123 “Si la partie gauche manifeste l’affrontement des forces de Vie et de Mort et la partie droite le 
bonheur qui résulte d’une négation de la Mort, la partie centrale, elle, manifeste l’instance d’où 
‘partent’ les deux moments de ce récit. Par les formants d’acteurs là aussi non figuratifs, est manifesté 
au milieu de la composition le temps d’une Sanction, à la fois reconnaissance et récompense des 
héros et confusion et punition des traîtres. Le Destinateur-Judicateur, sujet de cette double sanction, 
est, pour l’univers iconographique dont s’est servi Kandinsky, le Christ de la Parousie. Pour 
Composition IV, ce Destinateur-Judicateur serait l’Esprit dont l’avènement constitue le ‘tournant 
spirituel’ décrit par l’auteur de Du spirituel dans l’art.” 
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Dessa forma, para Floch a obra de Kandinsky pode ser segmentada em três 

partes diferentes, correspondendo cada uma a um enunciado e a uma etapa 

narrativa distinta. A homologação de segmentos do plano com etapas narrativas e 

operações enunciativas vem sendo postulada no decorrer desta tese. A 

segmentação do plano e correspondência narrativa referida por Floch assemelha-se 

em especial àquela analisada em Morte de Estácio de Sá (Fig. 20, p. 119): nesse 

trabalho, a disputa entre os termos /vida/ e /morte/, operada na parte esquerda pela 

gradação eidética que vai da obliquidade de Estácio à verticalidade das demais 

figuras à sua esquerda, opõe-se à maior presença da verticalidade dominante no 

lado direito. Enquanto os contrastes eidéticos à direita exibem uma dinâmica maior, 

sugerindo, por “movimento estroboscópico”, o debater de um sujeito em 

enfrentamento com a morte, o lado direito exibe o pesar das verticais curvadas 

despertas pela extrema vitalidade da vertical absoluta do Padre Manuel da Nóbrega 

(Esquema 28). 

 

 
Esquema 28: Contrastes eidéticos em Morte de Estácio de Sá. 

 
A transformação de um termo em outro, de uma etapa em outra, é 

intermediada por Arariboia que sanciona positivamente a performance do herói, 

conduzindo-o para o centro à direita, etapa que afirma a recompensa da vida 

espiritual e o reconhecimento histórico. A articulação plástica em gradação é que 

põe em funcionamento a performance do ator Estácio de Sá, que transforma a 

disjunção com seu objeto de valor vida material, manifestada pelos traços 

cromáticos /quente/ e /escuro/, eidético /diagonal/ e topológico /periférico/, em 

conjunção com o objeto vida espiritual e histórica, manifestados pelos traços /frio/, 

/claro/, /vertical/ e /central/. 
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Floch pressupõe o esquema narrativo da Composição IV a partir de sua 

segmentação do plano e da semelhança de articulação dos formantes plásticos com 

o “universo iconográfico” cristão presente em outras obras figurativas do pintor. No 

caso desta tese, a segmentação ocorre com base simultaneamente na discreção do 

PE articulada ao PC da seguinte forma: as análises fundamentadas na segmentação 

plástica por contrastes no plano de expressão estabeleceram a oposição figurativa 

colonizador, relacionado a traços como /cultura/, /morte/ e /opressão/ vs. 

paisagem/indígena, relacionada aos traços /natureza/, /vida/ e /liberdade/. Portanto, 

em nossas análises pautadas pela recorrência figurativa da paisagem (com exceção 

de Prisão de Tiradentes) evidencia-se que essa figura homologa-se aos traços 

/natureza/ e /vida/ e aos temas da liberdade e da identidade nacional. 

Desde Os desterrados (Figs. 14, p. 96 e 16, p. 101) até Os invasores (Fig. 7, 

p. 60), a paisagem apresenta-se narrativamente como um objeto de valor 

figurativizado, ora conjungido, ora disjungido de um sujeito respectivamente livre ou 

oprimido. A pressuposição lógica da autonomia – objeto de valor mais abstrato 

figurativizado pela paisagem ou parte dela que exibe mais vida – como etapa 

narrativa inicial ou final é sustentada pelas articulações dos contrastes plásticos, 

sendo evidentes em trabalhos como A partida (Fig. 14, p. 96), A conquista (Fig. 18, 

p. 111), Morte de Estácio de Sá (Fig. 20, p. 119), Os mártires (Fig. 21, p. 120) e Os 

invasores, por exemplo. 

É importante frisar que é por meio da reiteração dessas correlações que 

podemos pressupor a discreção de enunciados, mesmo que não estejam 

figurativamente justapostos, para além da continuidade figurativa existente em textos 

como Os desterrados ou Fundação da cidade do Rio de Janeiro (Fig. 24, p. 129). 

N’Os desterrados, por exemplo, a mata à beira mar que ocupa quase toda a 

superfície planar n’A chegada, marcada pelos traços /fecundo/ e /dinâmico/, dá lugar 

aos traços /estéril/ e /estático/ do cruzeiro n’A partida, espécie de espelho às 

avessas, esqueleto mórbido da primeira pintura. Na Fundação do Rio de Janeiro, o 

espaço figurativizado nos enunciados A fundação (asa esquerda) – representação 

“da primeira povoação no Rio de Janeiro isto é: a erguida por Estácio de Sá em 

1566” (PARREIRAS, p. 2, s. d.) – e A transferência (asa direita) – que corresponde à 

“segunda fundação da Cidade no outeiro do Castelo por Mem de Sá” (PARREIRAS, 

p. 2, s. d.) –, marcados pelos traços /exterior/, /aberto/ e /amplo/, é substituído no 
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Ato adicional (parte central) – de “12 de Agosto de 1834 que creou o município da 

Corte” (PARREIRAS, p. 2, s. d.) – pelos traços /interior/, /fechado/ e /restrito/. O jogo 

de contrastes cromáticos, com prevalência de escala fria (centrípeta) nos extremos 

do tríptico e quente (centrífuga) no centro, entretece os valores do espaço figurativo, 

distanciando e aproximando a leitura. Contudo, para aqueles trabalhos que não 

justapõem figurativamente dois ou mais enunciados, a articulação sensível das 

gradações plásticas impulsiona e completa a leitura. 

Para uma melhor descrição desse dispositivo da manifestação plástica do que 

é pressuposto no conteúdo e da liberdade como um enunciado plástico no PE, 

analisaremos pormenorizadamente a seguir três obras de Parreiras que concentram, 

isolam os valores num único enunciado narrativo: Fundação da cidade de Niterói 

(1909 - Fig. 28, p. 148), Os mártires e Anchieta. 

 

2.2.3. Contrastes topológicos, eidéticos, cromáticos e matéricos 

 Numa análise mais detalhada do plano de expressão de obras que 

condensam, que concentram plasticamente os enunciados narrativos, verifiquemos 

então como os temas da liberdade e da identidade nacional são veiculados através 

das categorias topológicas, eidéticas, cromáticas e matéricas. A 

liberdade/tranquilidade são valores que, como vimos, foram buscados por um sujeito 

em conflito com os valores artísticos vigentes, reencontrando-os na própria 

paisagem natural, mais precisamente e de forma paroxística na natureza vegetal 

que preencheu toda a superfície planar em Escola e Sertanejas. 

Daí ser a paisagem, objeto de valor da narrativa republicana de Parreiras, o 

actante transformacional que subsume não só a liberdade, mas seu contrário, a 

opressão. O texto histórico de Parreiras é uma tentativa de conciliação desses 

termos, em que a liberdade, figurativizada na paisagem pela floresta, pela árvore e 

em última instância pelo céu, manifesta-se plasticamente por uma dinâmica 

ascendente. Em resumo, o sujeito de sua narrativa é um sujeito que tem 

modalmente um querer e um poder de ascensão que se realiza por um fazer 

verticalizante. Nesse aspecto, a articulação plástica da obra histórica de Parreiras 

encontra paralelo com a poesia de Shelley, que, de acordo com Bachelard,  

 
é um espaço – um espaço dinamizado verticalmente que engrandece e 
tonifica todos os seres da altura. Não podemos adentrá-lo sem participar de 
uma subida, de uma ascensão. Não podemos viver nele sem ouvir o 
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múrmuro convite: “Chegou o dia em que deves voar comigo.” 
(BACHELARD, 1990, p. 45 e 46) 

 
Vamos analisar então a manifestação dessa performance verticalizante 

através da conjugação das categorias plásticas, isto é, aprofundar o papel da 

composição nessa vontade de ascensão que pretende libertar e (re)fundar a 

identidade nacional. 

 No que diz respeito à categoria topológica, é pertinente considerarmos o 

formato do próprio plano da imagem como uma figura da expressão em si, passível 

de ser decomposta em unidades menores. A análise dessas unidades mínimas que 

formam a topologia do plano conduz à consideração de que elas têm papel decisivo 

na expressão do conteúdo. Dentro do plano com formato retangular de nossas 

análises, podemos destacar três tipos gerais: (1) formatos mais verticais; (2) 

formatos mais horizontais; (3) formatos que equilibram as duas primeiras tendências. 

Kandinsky e Klee consideram a parte inferior do plano mais pesada e a superior 

mais leve. Levando em conta que a leitura ocidental ocorre com mais celeridade da 

esquerda para a direita, uma diagonal que corte o plano ligando os vértices 

esquerdo superior e direito inferior é mais célere descendentemente, enquanto uma 

diagonal que corte o plano ligando os vértices esquerdo inferior e direito superior é 

mais acelerada ascendentemente. 

 A primeira diagonal foi caracterizada por Kandinsky como uma “tensão 

dramática” (KANDINSKY, 1989, p. 125), porque sua força maior para baixo impele o 

sujeito para a área mais pesada do plano, tendendo a um choque brusco com sua 

horizontal de base. Já na segunda diagonal, Kandinsky diz haver uma “tensão lírica” 

(KANDINSKY, 1989, p. 125), produto da maior leveza com que o olhar ascende e 

ultrapassa o plano. Num capítulo sobre o sonho de voo, Bachelard também fala da 

resistência como um valor que aumenta ou diminui em relação às orientações 

inferior e superior: “A resistência à subida é uma resistência que diminui à proporção 

que nos elevamos. É exatamente o contrário da resistência da terra, que aumenta à 

medida que cavamos” (BACHELARD, 1990, p. 55). 

O próprio plano, se decomposto em unidades menores, tonifica ou atoniza 

espacialmente essas direções mais fortes. Na soma das direções que configuram o 

plano retangular, existe um grande contraste eidético: duas horizontais de natureza 

fria e duas verticais de natureza quente. A forte horizontalidade do plano d’A 

conquista, por exemplo, imprime frieza e tendência ao repouso, exacerbando ainda 
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mais os formantes verticais que irrompem o centro da cena. A grande tonicidade da 

horizontal para os quadrantes inferiores do plano torna a cena extremamente 

dramática, pois se opõe diretamente à verticalidade, à vitalidade dos elementos 

centrais, que parecem mais intensos por divergirem da horizontal da morte.124 Uma 

mudança no formato dessas dimensões planares afetaria invariavelmente a 

intensidade e a expressão como um todo. 

 Já os formatos dos painéis que integram Os desterrados são verticais. O 

efeito plástico é oposto ao d’A conquista. A extrema verticalidade d’A chegada 

acentua a força diagonal ascendente devido ao fato de as horizontais superior e 

inferior do plano serem bem menores do que as verticais. Esse fato aliado à forte 

linha de conjunto, que articula diretamente, sem gradações, a canoa com o tronco 

das árvores, ameniza a força descendente orientada pelo barranco à margem da 

praia. O formato do plano é determinante para que os formantes irradiados a partir 

da nau ascendam num ritmo acelerado e tônico em direção à copa das árvores. 

N’A partida, menos vertical que o seu par, mas com uma estrutura topológica 

muito semelhante, há um crescendo que se eleva do mar e das pedras à cruz, 

também num ritmo acelerado e tônico, e retorna para o lado esquerdo mais 

lentamente. Esse dispositivo faz com que novamente, reiterando a primeira pintura, 

o enunciatário invada o campo de presença de forma célere, mas, pelo fato de a 

relação entre as verticais e horizontais do plano ser mais equilibrada e de as figuras 

se orientarem para a esquerda, a celeridade já não se faz tão intensa, 

proporcionando uma volta à esquerda e uma “partida” lenta, ao mesmo tempo em 

que simula a dinâmica oscilante das ondas do mar batendo na praia. 

 A distribuição dos painéis em paredes distintas mantém certa independência 

topológica, contudo essa disjunção é relativa, e quando fazemos uma leitura mais 

contínua de ambos, a distância horizontal se amplia, ampliando também uma 

tendência do pendant ao repouso. Essa articulação desacelera ainda mais a etapa 

narrativa final, influenciando diretamente no efeito de sentido pesaroso da disjunção 

como consequência narrativa.  

 

                                                
124 Cf. nota 35, na p. 44, na qual falamos desse contraste em relação à Foz do rio Icaraí. 
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Fig. 28 - Fundação da cidade de Niterói (1909). 
Óleo sobre tela, 300 x 200 cm. 

 
Assim como n’A chegada, o texto plástico da Fundação da cidade de Niterói 

(Fig. 28) se estrutura num plano verticalizado, e tal verticalização topológica euforiza 

o termo /natureza/ e os temas da liberdade e da identidade, caso d’A chegada.  

Uma primeira segmentação topológica e cromática mostra que podemos 

dividir a superfície em quatro grandes áreas: (1) área “retangular” de tonalidade mais 

escura na parte inferior; (2) pequena área triangular clara na extremidade superior 

direita; (3) área triangular de tonalidade média abaixo da última; (4) área retangular 

estreita de claridade mais alta ao centro da composição. 

Dentro dessa segmentação geral da topologia do quadro, há uma relação 

linear que opõe os termos /intercalante/ vs. /intercalado/. As áreas (1) e (2) 

intercalam as áreas (3) e (4), assim como (2) e (4) intercalam a área (3) e (1) e a (3) 

intercalam (4). Uma faixa central vertical (5), que corresponde à figura de Arariboia, 

conecta as isotopias inferiores e superiores (Esquema 29). 
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Intercalante

Intercalante

Intercalada

Intercalada

Conector

Isotopia celeste

Isotopia terrestre

 
Esquema 29: Contrastes topológicos em 
Fundação da cidade de Niterói. 

 
Essa faixa central estabelece a relação entre a isotopia do traço /terrestre/ 

nas áreas inferiores e a isotopia do traço /celeste/ nas áreas superiores do plano. O 

Arariboia que conecta a região inferior à superior é, como em A morte de Estácio de 

Sá, um eixo do mundo, sendo providencial a sua ligação com a montanha que – a 

despeito de sua configuração descendente, mas que de qualquer forma acaba 

confluindo para o céu –, como signo da ascensão, “figura entre as imagens que 

exprimem a ligação entre o Céu e a Terra; ela é, pois considerada o Centro do 

Mundo” (ELIADE, 2008, p. 39).125 

Em termos cromáticos, analisaremos a subcategoria acromática /preto/ vs. 

/branco/. As áreas inferior (1) e intermediária (3) mais escuras contrastam com as 

áreas superior (2) e central (4) mais claras, criando ora um ritmo mais célere e tônico 

pela pouca gradação, como entre os contrastes das áreas (1), (3) e (4), ora criando 

um ritmo mais desacelerado e átono pela maior gradação dos contrastes (3) e (2). 

Áreas mais específicas criam ainda outras segmentações dentro dessas áreas 

gerais. Os acentos tonais dentro da área (1), que chamaremos de (1.1) e (1.2), e o 

                                                
125 “(...) la montagne figure parmi les images exprimant le lien entre le Ciel et la Terre; elle est donc 
censée se trouver au Centre du Monde”. 
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acento (3.1), dentro da área (3), estabelecem uma relação triangular convergente, 

em (3.1) que impulsiona verticalmente o conjunto (Esquema 30). 

 

(1.1)

(1.2)

(3.1)

(1)

(2)

(3)

(4)

 
Esquema 30: Contrastes tonais 
(acromáticos) em Fundação da cidade de 
Niterói. 

 
 Esse dispositivo mais geral extremamente ascendente é complementado e 

dinamizado quando efetuamos uma análise dos contrastes eidéticos. Direções 

lineares mais curvas – (1.3), (1.4), (2.1) e (3.2) – se opõem a direções mais retas – 

(3.3), (3.4), (4.1), (4.2) e (4.3) – formando a oposição /curvo/ vs. /reto/. A estrutura 

mais reta no centro se opõe às curvas do entorno. Essa estrutura mais reta, um “axis 

mundi” que norteia a composição, concretiza-se na figura de Arariboia (Esquema 

31). 
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(2.1)

(1.3)

(1.4)

(3.2)

(3.3)
(3.4)

(4.1) (4.2)

(4.3)

 
Esquema 31: Contrastes eidéticos e 
percurso topológico em Fundação da 
cidade de Niterói. 

 
As curvas na área inferior vão num crescendo até o grande eixo composto de 

retas, para, em seguida, descendo pela curva da montanha, encontrarem o cruzeiro 

e ascenderem à área superior. Essa transformação de um sujeito que se encontra 

plantado à terra se inicia pela curva convexa (1.3) que encontra a curva côncava 

(1.4), relação sugestiva que fertiliza a fundação de um percurso figurativo-temático 

vertical sobre a identidade. Essa vida das formas anima a superfície do discurso 

concretizada na vida com que o sujeito revive o universo figurativo: 
 

A seu lado [de Arariboia], uma índia, forte também, cheia de vida, 
denotando a fecundidade nas opulentas formas, atenta observa o herói, sob 
cuja proteção meigamente se abriga. A sua mão repousa sobre um vaso 
selvagem. Que se pode imaginar de mais simples, de mais sugestivo, de 
mais natural? Não estão ali representados a religião, a família, o lar, o 
povo? E tudo isto se enfeixa magistralmente na atitude, na expressão do 
gesto de Arariboia. Ele parece dizer – Surge Niterói! (O PAIZ, 1909, p. 2) 

  
O enunciado narrativo fixado no nível figurativo é um enunciado de fazer em 

que o sujeito transformador Arariboia executa a sua performance conjuntiva em 

relação ao objeto paisagem, que, a partir desse momento, adquire o valor de 

território, de “lar”. A narrativa exalta a construção dessa identidade espacial. O 

destinador colonizador que sanciona e recompensa Arariboia por seus feitos com a 
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terra, marca sua presença pelo cruzeiro, note-se, significativamente menor e 

obliquamente, instável do que o índio, que, plantado firmemente no solo, se agiganta 

verticalmente sobre o espaço planar. Os principais contrastes plásticos que 

dinamizam essa verdadeira gesta fluminense podem ser assim organizados 

(Esquema 32): 

 

 
Esquema 32: Contrastes plásticos em Fundação da cidade de Niterói. 

 
 O texto plástico de Fundação de Niterói emula e ultrapassa o texto figurativo 

porque, afirmando a verticalização do sujeito condensada nesse “surge”, afirma 

justamente a liberdade e o futuro – consequência narrativa pressuposta, mas 

atualizada plasticamente – como valores culminantes suscitados pela superfície 

pouco gradativa que se perde “em tons leves, esbatendo-se num céu de uma bela 

tarde” (O PAIZ, 1909, p. 2). As imagens sobre o céu têm esse elã tônico que desloca 

o sujeito para o porvir, como afirma Bachelard: 

 
Se no céu as imagens são pobres, os movimentos são livres. Ora, a 
impressão de liberdade, por si só, projeta mais imagens maravilhosas do 
que lembranças “do tempo perdido”. Ela se encontra no princípio mesmo da 
psicologia projetante, da psicologia que povoa o futuro. (BACHELARD, 
1990, p. 61) 

 
 Se no quadro sobre Niterói e Arariboia o domínio temático /liberdade/ 

subsume /opressão/, no estudo para Os mártires (Fig. 21, p. 121) esse sujeito em 

estado de conjunção com a liberdade dá lugar a um sujeito caracterizado pela falta, 
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disjungido de seu espaço. No texto, o antissujeito colonizador faz o sujeito mártir 

actorializado por “Domingos José Martins, José Luiz de Mendonça e Padre Mestre 

Miguel Joaquim de Almeida e Castro” (PARREIRAS, 1927, p. 2) entrar em disjunção 

com os objetos de valor vida e território. Um único enunciado figurativo “congela” 

uma etapa narrativa que encerra sanção negativa de punição para o sujeito. Esse 

enunciado “fixa” um momento da etapa de transição, do fazer, da performance do 

antissujeito no processo de disjunção a que submete o sujeito com relação aos seus 

objetos de valor. 

Enquanto o poder-fazer e o próprio fazer se realizam em Fundação de Niterói 

figurativa e plasticamente, esses predicados modal e modalizado126 exibem 

respectivamente um modo de existência distinto em Os mártires (Fig. 21, p. 120). 

Em seu texto figurativo, a liberdade de poder-fazer do antissujeito se opõe à 

impotência de não poder fazer do sujeito. Entretanto, esse querer mas não poder 

fazer do sujeito transforma-se em competência de saber e poder-fazer pressuposta 

na articulação ascendente dos formantes plásticos em direção à liberdade do traço 

/alto/. O não poder fazer do sujeito, realizado no texto figurativo, torna-se fazer no 

texto plástico. O texto plástico realiza a performance do sujeito em direção à 

expansão, à abertura espacial. A sobreposição/articulação de dois formantes 

figurativos em especial, mártir/árvore, concretiza no lado direito do plano essa 

guinada no esquema narrativo: “Perto das torres, das árvores, um sonhador de 

altura sonha com o céu (...) A fantasia verticalizante é a mais liberadora das 

fantasias” (BACHELARD, 2002, p. 60). 

 A composição plástica põe em movimento os dois enunciados de fazer – o 

fazer do antissujeito e o fazer do sujeito –, a começar pela orientação planar 

acentuadamente horizontal. Essa orientação, como comentamos mais acima, tende 

ao repouso, configurando uma “tensão dramática”. A maior parte dos formantes 

plásticos, que são verticais, opõe-se a esse formato e, podemos dizer, lutam para se 

manter estáveis. O quadro é segmentado topologicamente em três grandes áreas 

numa relação linear horizontal: (1) inferior, intercalante de luminosidade alta; (2) 

                                                
126 Modalidades: “são predicados que atuam sobre outros predicados e, portanto, eles são predicados 
que modificam o estatuto de outros predicados (...) Assim, a modalidade do querer relaciona um 
actante sujeito a um outro predicado (dançar, por exemplo). Quando ocorre a realização concreta 
dessa relação, o actante do predicado modal pode ser confundido com o actante do predicado 
modalizado (Ele quer dançar) ou estar dissociado dele (Ele quer que você dance)” (FONTANILLE, 
2007, p. 169). 
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intermediária, intercalada de tonalidade mais escura; (3) superior, intercalante de 

tonalidade média. A área central se afunila no centro do plano, ampliando-se nas 

extremidades (4). Esse dispositivo linear aliado à topologia do plano intensifica a 

dinâmica de leitura para a direita. 

 Uma grande diagonal desce da parte esquerda superior em andamento 

acelerado, desacelerando, adquirindo um elã mais lento no centro, e intensificando 

novamente seu andamento em direção à parte superior direita. O fato é que esse 

dispositivo possui uma dinâmica extremamente expansiva, produzindo um efeito 

dramático pelo esforço com que o sujeito tenta ultrapassar a inércia da tendência 

horizontal do plano e a força inerente ao centro127, para poder ascender na direção 

vertical (Esquema 33). 

 

(1)Intercalante

(3)Intercalante

(2)Intercalada
(4)

 
Esquema 33: Segmentação e direções topológicas em Os mártires. 

 
 O querer ascender espacialmente à liberdade e concretizar o tema da 

identidade nacional é negado ao sujeito, não podendo este cumprir com o seu dever 

patriótico e revolucionário de consagração de um novo mundo. A humilhação e a 

execução pública são consequências axiologicamente disfóricas, negativas, eis o 

que o sujeito “haveria de sacrificar pelo ideal republicano” (PARREIRAS, 1927, p. 2), 

por uma reversão axiológica positiva, mesmo que pressuposta pela 

recompensa/reconhecimento de seu ato heróico. A disjunção com a autonomia e a 

vida é um ato de liberdade, de fundação de um mundo ainda por vir: “morro pela 

liberdade!” (PARREIRAS, 1927, p. 2), disse Domingos Martins. 

Essas relações nos níveis fundamental e narrativo se realizam topológica e 

eideticamente por um grande contraste dos lados direito/esquerdo do plano. A 

grande celeridade para a direita provém do arranjo de formantes que se articulam 

                                                
127 Sobre as principais forças visuais presentes no plano quadrado/retangular, confira a nota 57 e o 
Esquema 8, na p. 68. 
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resultando numa espécie de eixo estrutural em forma de seta, de flecha (2.1), 

desencadeador128 de uma dupla transformação no enunciado. Esse eixo, em 

conjugação com a gradação do efeito estroboscópico à direita (2.2), realiza 

simultaneamente: (1.1) a disjunção do sujeito (actorializado por José Luís de 

Mendonça) com os objetos de valor e a afirmação do termo /morte/ pela força de 

direção não-gradual com que atinge o sujeito; (2.3) a conjunção do sujeito com o 

termo /vida/ pela afirmação da diagonal ascendente (Esquema 34). 

 

 
Esquema 34: Contrastes eidéticos articulados pela segmentação topológica em 
Os mártires. 

 
Os contrastes eidéticos afirmam e afinam todas as relações topológicas, 

fundamentais e modais. Se existe uma ortogonalidade (2.1) predominante nos 

formantes plásticos da parte esquerda – com exceção do perfil que forma um cavalo 

–, ortogonalidade que manifesta toda a frieza e impetuosidade que marcam um 

pelotão de fuzilamento, o lado direito é marcado por uma dinâmica articulação 

oblíqua (2.2) para a direita e para o alto, apesar do gesto incisivo de José Martins, 

que se projeta para frente, na direção contrária (esquerda). Esse contraste 

/ortogonal/ vs. /oblíquo/, que sintetiza a dinâmica eidética no PE, pode ser 

homologado às oposições analisadas no PC (Esquema 35). 

 

                                                
128 As palavras de Bachelard reforçam esse papel figurativo: “A imagem da flecha reúne corretamente 
rapidez e retidão. É dinamicamente inicial” (BACHELARD, 1990, p. 59). 

(2.1)
(2.2)

(1.1)

(2.3)
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(2.1)

(2.2)

 
Esquema 35: Contraste eidético geral em Os mártires. 

 
 A eficiência plástica e persuasiva d’Os mártires dada pelos contrastes mais 

gerais da composição pode ser sentida se comparada à outra versão para o mesmo 

assunto (Fig. 29). Desde o plano menos horizontal, o que torna átona a direção para 

a direita, passando pelo dispositivo topológico que não mantém a mesma 

intensidade de direção, até a diferença figurativa do tronco cortado, que não se 

expande sinuosamente como na versão anterior, o resultado perde em força. Essa 

versão atoniza, desacelera a materialização do duplo fazer, seja da punição pelo 

antissujeito que nega o termo /vida/, seja do reconhecimento da afirmação pela 

liberdade sancionada por um destinatário por vir. 

 

 
Fig. 29 - Estudo para Os Mártires (c. 1927). Óleo sobre tela, 97,2 x 
134,3 cm. 

 
Na primeira versão analisada, há uma articulação cromática que neutraliza os 

contrastes. Tal articulação marca nas extremidades laterais (2.5), (2.6) e inferior 

(1.2) do plano uma escala mais quente, o que faz aproximar e expandir 
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centrifugamente a leitura, ao passo que uma escala mais fria domina as áreas 

central (2.7) e superior (3.1), o que distancia e contrai centripetamente a leitura. 

Essa oposição é neutralizada, ao mesmo tempo, pela tonalidade baixa das laterais, 

que é mais pesada, o que funciona como contenção dos terras amarronados e pelas 

partes central e inferior que recebem os maiores acentos de luz. 

O violeta (2.8) do centro concilia as duas escalas (ora o vermelho é 

dominante subordinando o azul, produzindo um vermelho-azulado, ora o azul é 

dominante, subordinando o vermelho, o que produz um azul-avermelhado), mas 

entra em contraste extremo com seu complementar amarelo (1.2) na parte inferior, 

ocorrendo o mesmo com o verde (2.9) e o vermelho (2.5) da área direita, que 

estabelecem uma relação de repulsão mútua por não conterem nenhum traço 

comum. Outra oposição acentuada se dá entre a complementar azul na parte 

superior central (3.2) e sua cor oposta laranja na parte inferior direita (1.3), 

acentuando o gesto de revolta e negação da orientação oblíqua descendente do 

actante sujeito. Esses contrastes extremos manifestam o grande conflito dessa área. 

O amarelado-azulado (verde amarelado) na parte inferior (2.9) é também o 

responsável por outra intermediação dos contrastes: essa área realiza uma 

passagem com o azul-amarelado (verde azulado) da área superior (3.3). Tal 

gradação articula assim a oposição /superficialidade/ quente e tônica vs. 

/profundidade/ fria e átona, opondo dimensões espaciais como /aberto/ vs. /fechado/ 

em termos de direção, /exterior/ vs. /interior/ em termos de posição e /deslocamento/ 

vs. /repouso/ em termos de elã, o que manifesta claramente a ascensão, a 

verticalização do sujeito em direção à conquista do espaço e da liberdade ainda 

longínquos. O espaço central é, portanto, a área de resolução dos contrários: azul 

vs. vermelho, mediados pelo vermelho-azulado/amarelo azulado que negam o azul e 

afirmam o vermelho, e pelo azul-avermelhado/azul-amarelado, que negam o 

vermelho e o amarelo e afirmam o azul. 

As maiores saturações cromáticas quentes (2.5 e 2.6) marcam a 

superficialidade, a posição exterior de quem está na terra, enquanto a forte 

saturação de azul (3.2) marca a profundidade e a posição interior, porque 

pressuposta, daquele que, perdendo a aderência e o peso, vive o sonho vertical da 

liberdade (Esquema 36). 
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(2.6)
vermelho

(2.1)
amarelo

(2.8)
violeta

(3.3)
verde azulado

(2.9)
verde amarelado

(1.3)
laranja

(3.2)
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(2.5)
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A

B
 

Esquema 36: Contrastes cromáticos mais importantes em Os mártires: A- Contrastes de 
escalas de temperatura, saturação e luminosidade; B- Contrastes de matizes: repulsão de 
cores de escalas diferentes ( ); harmonia (transição) de cores da mesma escala ( ). 

 
Em última análise, esses resultados, ao mesmo tempo que demonstram uma 

oposição cromática geral entre as escalas quente/fria, descrevem também um jogo 

de afirmação e negação dos traços /vida/ e /liberdade/ dentro de cada área dessas. 

Em cada área há oposição entre o que as categorias acromáticas exibem e o 

comportamento das categorias cromáticas como um todo. Contudo, como efeito 

final, nas áreas frias homologadas ao sujeito mártir prevalece a leveza pela alta 

claridade, enquanto nas áreas quentes homologadas ao antissujeito colonizador o 

peso dos tons mais baixos (2.5 e 2.6) tem prevalência. 
 No tocante às categorias matéricas, como aspecto característico dos estudos 

preparatórios em pintura, e que Parreiras adota como resultado final de sua pintura, 

sobretudo no gênero de paisagem, a exacerbação do empaste da tinta também 

domina todo o plano d’Os mártires. Como as modulações de tinta mais grossa 
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dominam todo o conjunto da sintagmática planar sem uma distinção relevante, essa 

vibração adquire uma importância em toda a obra, sem que se possa estabelecer 

uma clara oposição de categorias no conjunto do texto. 

 O esquema abaixo reúne os principais contrastes plásticos de Os mártires, 

evidenciando os termos contrários e os contraditórios de seu texto (Esquema 37): 
 

Categoria topológica linear

Categoria eidética

Subcategoria acromática

Categoria cromática

Áreas
(1) e (3)

(2.4)
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(2.6), (2.6) e (3.1)
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Categoria eidética
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(1.2), (2.7) e (3.1)

(2.7), (2.9), (3.1) e (3.2)

(1) e (2.7)
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Branco

Fria

Dessaturada

vs

vs

vs

vs

.

.

.

.

 
Esquema 37: Contrastes plásticos em Os mártires. 

 
 A recorrência do enunciado plástico marcado modalmente por um querer 

verticalizante e pelo traço da liberdade se dá também na obra Anchieta. Como já foi 

exposto, a sintaxe narrativa dessa obra revelou ser ela estruturada por um único 

enunciado de estado, no qual o sujeito actorializado pela figura de Anchieta 

encontra-se disjungido de seus objetos de valor território e autonomia (enunciado 

pressuposto). O sujeito reencontra então autonomia e espaço na elevação 

intelectual inerente à criação do Poema da virgem. Esse ato reverbera a liberdade 

no lapso de um instante, num tempo e num espaço concentrados: é a figurativização 

do instante poético. 

 A autonomia, que nesse sentido tem um modo de existência atualizado no 

conteúdo, ganha expressão, passa a existir de um modo realizado no significante 

plástico. Há no texto de Anchieta uma concentração e por isso uma triagem dos 

valores muito maior do que em Fundação de Niterói e Os mártires. Esse tratamento 

do material plástico é condizente com a célere transformação operada por um 

instante de criação. A figurativização da Fundação realiza o que Os mártires 
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virtualiza e Anchieta atualiza, a fundação de um mundo e de uma identidade. Essas 

obras, assim como a quase totalidade das obras analisadas nesta tese, encerram 

um percurso figurativo formado por opressores e oprimidos num cenário natural, em 

que se materializa o percurso temático da identidade suprimida e/ou difundida. 

 Os contrastes plásticos que estruturam Anchieta reiteram o que suas 

oposições de significado propalam: a disjunção realizada num termo se extingue 

noutro. Se o enunciado narrativo de estado pressuposto é homologável à disforia 

como valor axiológico fundamental, esses valores são transformados e revertidos no 

instante em que o sujeito cria, devaneia com o vertical: 

 
As fantasias da altura alimentam nosso instinto de verticalidade, instinto 
recalcado pelas obrigações da vida comum, da vida vulgarmente horizontal 
(...) Não há melhor meio para se sonhar bem do que sonhar com outro 
lugar. Porém o mais decisivo dos outros lugares não é o outro lugar que fica 
acima? Os sonhos com o acima fazem esquecer, suprimir os do embaixo. 
Vivendo no zênite do objeto em pé, acumulando as fantasias de 
verticalidade, conhecemos uma transcendência do ser. (BACHELARD, 
2002, p. 60) 

 
 O dispositivo topológico de Anchieta, estabelecido numa relação planar 

parcial pela oposição cercado vs. cercante, opera no actante sujeito “uma 

transcendência do ser”, uma transformação de seu estado, conduzindo-o para “outro 

lugar” que o euforiza, e que manifesta outro modo de existência. Em termos gerais, 

a superfície planar é segmentada em: (1) uma área cercante cortando toda a parte 

inferior e; (2) uma área cercada à esquerda superior do plano. A direção principal 

que segmenta e articula essas áreas é uma diagonal ascendente. 

 Em torno desse eixo topológico, estão distribuídos os contrastes eidéticos que 

em sua quase totalidade afirmam a direção ascendente do fluxo topológico: (1.1) os 

formantes das pedras na extrema direita inferior, que continuam as linhas dos 

rochedos mais verticais; (1.2) o conjunto de formantes em forma de cunha 

agrupados no centro; (2.1) a linha do horizonte. Os formantes eidéticos (1.1), (1.2) e 

(2.1) estão reunidos num sistema de convergência que dita um ritmo num 

andamento acelerado para a direita. A forma triangular de (1.2) possui também forte 

direção descendente, mas não deixa de se orientar descendentemente para a 

esquerda num andamento desacelerado. Uma grande oposição eidética ocorre entre 

alguns formantes da parte esquerda, a saber, do horizonte (2.1), de Anchieta, da 

areia (1.3), e da parte direita, localizada no rochedo (1.4). Essa oposição centrada, 
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respectivamente, nos termos /vertical/ vs. /horizontal/, provoca uma pequena parada 

no fluxo de leitura. Tal contraste homologa os seguintes valores do PE e do PC: 

 
horizontal : vertical : : contingência : absoluto 

 
As diagonais com tendência mais horizontal marcam um devir num 

movimento pendular (1.5) e uma difusão temporal e espacial, manifestando a 

dinâmica cíclica das ondas que arrebentam na praia. Esse devir resulta 

essencialmente do feixe de formantes mais “horizontais” (1.2) que entra no campo 

de presença num ritmo muito forte em direção à área mais clara no centro à direita 

do plano (1.6). É esse movimento ao longo do eixo topológico que na verdade 

conduz o enunciatário tanto para o alto, quanto o faz retornar à praia em (1.5). Ele 

manifesta, assim, tanto a contingência do mar (como em A chegada), quanto o 

absoluto do sublime instante de criação (Esquema 38). 

 

B
 

Esquema 38: Segmentação topológica/direções eidéticas (A) e 
oposições eidéticas (B) em Anchieta. 
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 O esquema topológico e eidético são reiterados pelo esquema cromático. Na 

área cercante inferior, que oscila entre tonalidades baixas (b), médias (m) e altas (a), 

predomina uma escala quente (q), enquanto na área menor superior, com tonalidade 

média, predomina uma escala fria (f). A área inferior se apresenta mais polarizada, 

isto é, há uma distribuição mais equilibrada da articulação dos polos quente/frio, na 

qual laranjas, rosas e vermelhos (q) se justapõem a notas de azuis, cinzas e verdes 

(f). Já na área superior, podemos ver uma prevalência quase absoluta da escala fria, 

na qual alguns rosas alaranjados (q) respiram sob o azul (f) saturadíssimo da 

sobrepintura (Esquema 39). 

 

 
Esquema 39: Contrastes cromáticos em Anchieta. 

 
Aliás, a saturação como categoria graduável (que vai do matiz puro 

(saturação alta) até a sua subordinação a outro matiz, ao preto ou ao branco (baixa 

saturação)), é uma dimensão da cor passível de receber acentos, sendo importante, 

recurso enunciativo nas modulações do campo de presença. Nesse sentido, a 

intensa e extensa saturação de azul cobalto da área cercada choca e absorve 

(nessa mesma ordem) o sujeito da enunciação de tal maneira que faz com que as 

pequenas saturações da área cercante pareçam indecisas e sem força. A intensa 

saturação (s) da área cercada, somada à acromatização, à dessaturação (d) sofrida 

pela área cercante, isto é, a predominância de branco e/ou preto nas misturas, 

resulta num outro efeito: a área quente, que deveria se expandir, torna-se pesada, 

acentuando ainda mais a profundidade da área fria. 

(b)

(a)
(q)

(m)
       (f)

                    (f)

                    (q)             (q)

(m) (f)

(a)
(q)

(m)(f)

                   (f)

                         (q)                 (q)

(e)

(e)

(e)

(e)

(r)

(r)

(r)
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Ainda no tocante à categoria acromática, a parada que salientamos no 

contraste eidético mais geral é posta em relevo pelo tratamento tonal da figura de 

Anchieta. Ela foi solucionada de um modo diverso do que ocorreu com o fundo, à 

medida que é modelada ressaltando seus volumes, enquanto o entorno recebe um 

tratamento mais por pinceladas que modulam a superfície. Se isso não afeta a 

estabilidade da representação, é porque parte do contorno da figura se dissolve no 

fundo, reintegrando-a. A opção por acentuar o claro-escuro é pertinente, pois marca 

no texto uma mudança do enunciado de estado de disjunção, modalizado por um 

não poder fazer figurativo, para um enunciado de transformação, do poder e do fazer 

plástico, o momento de aceleração e concentração dos valores através do clarão e 

da ascensão diagonal do rochedo, que culmina na intensa profundidade do mar e do 

céu. 

Em termos matéricos, o texto de Anchieta é tradicionalmente tratado opondo 

o maior empaste (e) das luzes à tinta mais rarefeita (r) das sombras (Cf. o detalhe do 

Esquema 39). Esse uso da matéria opondo os termos /empastado/ vs. /rarefeito/, 

longe de simplesmente servir a um preciosismo naturalista, referencial na 

representação áspera da matéria rochosa no caso do empastado, ou da translucidez 

das sombras e dos planos mais distantes da paisagem no caso das tintas mais 

rarefeitas, adquire antes a função de estabelecer a oposição entre a contingência, a 

incerteza, a ansiedade ocasionada pela pressuposição da opressão e do absoluto 

no nível narrativo, e a elevação gerada pela liberdade poética: os fortes contrastes 

matéricos entre empastes e rarefações na área cercante confluem para as 

rarefações menos graduais na área cercada. 

Todos os contrastes plásticos analisados em Anchieta constroem o tema da 

identidade nacional opondo a manifestação do parecer consistente do sólido, do 

terrestre, à manifestação do parecer inconsistente do aéreo, do celeste, ou ainda, 

opondo a imanência do ser inconsistente do terrestre à imanência consistente do 

celeste. A identidade da nação, o ser da pátria encontra-se além da aparente e 

angustiante definição dos valores da área inferior do plano, situando-se na fluida 

aparição revelada pela área superior. Bachelard vem nos apoiar quando estabelece 

essas mesmas correspondências na poesia de Shelley: “A vida aérea é a vida real; 

ao contrário, a vida terrestre é uma vida imaginária, uma vida fugidia e distante. Os 

bosques e os rochedos são indecisos, fugazes e triviais. A verdadeira pátria da vida 



 
 
 

164 
 

é o céu azul, os ‘alimentos’ do mundo são os sopros e os perfumes” (BACHELARD, 

1990, p. 44 e 45). 

Organizados abaixo (Esquema 40), os contrastes plásticos de Anchieta 

descrevem a maior ambiguidade e difusão da área inferior em oposição à maior 

concentração espacial da área superior: 

 

 
Esquema 40: Contrastes plásticos em Anchieta. 

 
 O quadro que segue (Quadro 4) resume as principais articulações 

compositivas no PE e seus efeitos nos três níveis de concreção do percurso gerativo 

de sentido no PC e no esquema tensivo. Foram reunidas nesse quadro todas as 

obras comentadas em nosso texto, de modo que podemos ter, para as obras que 

tiveram uma análise mais aprofundada, uma síntese, e, para aquelas que foram 

superficialmente comentadas, mais valores envolvidos em seu processo de 

significação. 

O quadro mostra uma pequena prevalência do efeito objetivo e, em termos 

tensivos, uma oscilação dos valores entre a concentração e a difusão do eixo da 

extensão, havendo poucas obras que podemos considerar impactantes. Ademais, a 

grande maioria dos valores permanece nos intervalos mais distantes dos polos 

máximos de intensidade e extensidade. Esse fato reitera a assertiva da escolha por 

Parreiras de um discurso estável, moderado, mais objetivo. 
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Quadro 4: Síntese das articulações entre composição e conteúdo. 
 

As obras com um impacto mais significativo são Anchieta e Os desterrados. A 

análise dos dados dessas duas obras mostra que elas chegam a resultados 
                                                
129 Os sinais +/- se referem à maior ou menor intensidade da categoria. 
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semelhantes combinando valores bem distintos. Os desterrados, considerando o 

conjunto dos painéis, mostra grandes discrepâncias: há no PE uma forte 

descontinuidade topológica e eidética gerada pela repetição do esquema estrutural 

desses contrastes nas composições e acentuada pela leitura anafórica causada pela 

separação dos suportes. Por outro lado, ocorre também uma acentuada 

continuidade cromática ocasionada por contrastes tonais brandos e pelo tom geral 

quente amarelado com pequenas notas frias, complementados pela matéria plana 

da tinta. No PC, a sugestão de disjunção e de opressão dadas pelo enunciado final 

d’A partida, assim como a disposição figurativa que faz coincidir os atores em cena 

com o lugar do enunciatário, criam um efeito enunciativo e por isso mais subjetivo. 

No campo tensivo, existe um equilíbrio entre a pequena abertura espacial, efeito da 

justaposição de dois textos, e a moderada aceleração do andamento, o que 

amplifica as duas direções do esquema tensivo. Em conjunto aos efeitos de 

aceleração plástica d’A chegada, A partida acelera o texto em termos figurativos ao 

suspender o fazer interpretativo do enunciatário, que é confrontado com duas cenas 

distintas e um mesmo esquema estrutural plástico, tendo que completar a relação 

entre esses enunciados. A surpresa cresce de um painel para o outro, contudo o 

primeiro painel ameniza o impacto do segundo. 

Anchieta também opera com valores muito contrastantes no PE, como, por 

exemplo, a acentuada continuidade topológica em contraste com a acentuada 

descontinuidade cromática, que divide tonalmente áreas muito claras e muito 

escuras, e em termos de cor os dois planos topológicos. No PC, uma análise da 

semântica fundamental mostra um sujeito em conjunção com a liberdade, mas tal 

conjunção se torna relativa quando, por catálise, entra-se em contato no contexto 

com a disjunção sofrida por Anchieta. O enunciatário se coloca diante e não na 

cena; contudo, o clarão a que o fluxo topológico conduz e o efeito absurdo do azul 

fortemente saturado na área superior são marcas enunciativas intensas que, 

somadas à condensação do método isolante de composição, aceleram a leitura, 

imprimindo impacto e subjetividade à cena. 

 Fundação de Niterói não apresenta contrastes tão fortes no PE; entretanto, 

parece quase tão subjetiva quanto os trabalhos anteriores, pela forte inclusão do 

enunciatário na cena e pela dimensão agigantada das figuras do primeiro plano, 

jogando o assunto da fundação expresso no título para o segundo plano. A forte 
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continuidade topológica, que rege as demais categorias, põe-se a serviço dessa 

subjetividade, na medida em que faz atravessar aceleradamente, através da figura 

de Arariboia, quase toda a extensão do plano do quadro. A prevalência quase 

absoluta da liberdade como polo semântico e da conjunção como enunciado de 

estado no PC faz acelerar a leitura, que só é desacelerada pela leitura dos 

formantes figurativos, que estabelecem pequenas composições dentro do todo. 

Além disso, o forte recorte das configurações mantém a integridade referencial das 

figuras ao mesmo em tempo que enfraquece a intensidade com que o enunciatário 

adere aos valores do campo. 

 Os demais trabalhos se mostram mais ou menos objetivos, a exemplo d’Os 

mártires, que tem a continuidade como dominante no PE, mas a opressão e a 

disjunção como valores preponderantes semântica e narrativamente no PC. A 

distribuição figurativa em friso, pondo praticamente toda a cena diante do 

enunciatário (semelhante à Fundação da cidade de São Paulo), sem dissoluções 

cromáticas, sem sobreposições ou escorços significativos que desestabilizem o 

espaço referencial, bem como sem a inserção de pontos de vista internos à cena, 

garante o efeito enuncivo do texto. Contudo, a forte aceleração operada pelo 

dispositivo topológico diminui esse efeito objetivo pela triagem dos valores, o que 

conduz à sua maior concentração. 

 

 2.3. Efeito entre o plástico e o figurativo: estilo e discurso 

 A inerência da invenção do tema em relação à disposição dos contrastes 

plásticos e figurativos da composição é quase um truísmo que fez parte de nossas 

análises até aqui. Uma terceira categoria já enunciada, e que também está 

intrinsecamente relacionada às anteriores dentro do gênero histórico, é a elocução 

(elocutio), chamada também de expressão ou estilo. Sendo evidente que o estilo é 

inseparável e emana do tema e da composição, a forma com que essa constatação 

se manifesta na superfície do discurso planar nunca foi um consenso. 

De acordo com Seligmann-Silva (1998), tanto Alberti quanto Dolce traduziram 

a elocutio ciceroniana para a pintura como categoria cromática, porém a receptio 

luminum albertiana subordina a cor à categoria acromática luminosidade, que em 

última instância deveria servir à produção de relevo na figura humana. Em outras 

palavras, as diferenças de luminosidade deveriam servir ao modelado do corpo, para 
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Alberti, sintagma, unidade de expressão do texto planar: “(...) louvarei aquelas 

fisionomias que, como que esculpidas, parecem sair do quadro (...) Gostaria que um 

bom desenho com uma boa composição fosse bem colorido. Portanto, preocupem-

se os pintores primeiro com as luzes e com as sombras (...)” (ALBERTI, 2004, p. 23). 

Autores como Fréart de Chambray e Le Brun pensaram a elocução do objeto 

planar em termos eidéticos e figurativos. Le Brun em especial foi “mais longe que 

qualquer outro na descrição minuciosa e na análise dos vários feitios de rostos e 

expressões correspondentes aos diversos caracteres e humores” (PEVSNER, 2005, 

p. 151). Suas formulações se inscrevem na esteira de Lavater, Camper e outros 

autores pertencentes à longa tradição dos estudos fisiognomônicos, que desde a 

Antiguidade tentara formular uma teoria capaz de ler a expressão através da 

decodificação do caráter fisionômico. 

Por sua vez, a cor propriamente dita, quer dizer, a categoria cromática em 

termos de matiz, só começa a ganhar estatuto de unidade mínima da expressão 

com Blanchard e Piles nos séculos XVII e XVIII, tendo sua maior difusão com o 

advento da escola impressionista. No Brasil, alguns nomes se destacaram por suas 

experiências no campo da cor e da luz, como Almeida Júnior, Belmiro de Almeida, 

Batista da Costa e Visconti. Parreiras, que como paisagista transitou entre alguns 

estilos de época, como o romantismo e o impressionismo, teve que obviamente 

dosar o uso da cor e da matéria – largamente empregada em sua produção 

paisagística – em sua produção de pintura histórica, gênero no qual o conteúdo 

anedótico e figurativo deveria prevalecer sobre as pesquisas plásticas da expressão. 

Levando em conta o todo de significação do texto histórico, Parreiras regulou 

os níveis plástico e figurativo de modo que o plástico, quer dizer, o individual, se 

subordinasse aos acontecimentos figurativos, coletivos da História, construindo um 

estilo de discurso que, através da “seleção de certos meios lexicais, fraseológicos 

(...) em função da imagem do interlocutor” (FIORIN, 2006, p. 62), do enunciatário 

republicano, primasse pela objetividade do universal em detrimento da subjetividade 

das marcas exclusivas do absoluto. Vamos examinar melhor a construção desse 

estilo de discurso. Ele é determinado por um conjunto de características 

provenientes da articulação dos formantes plásticos com os formantes figurativos, 

cujo funcionamento analisamos até o momento. 
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 2.3.1. Contrastes cromáticos, matéricos e figurativos 

 Greimas e Courtés classificam as categorias cromáticas como categorias 

constitucionais “constituintes” (GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 1), o que significa 

que elas têm uma função particular, a de ser “um território aberto de regiões 

indistintas” (GREIMAS, 2004, p. 89). As categorias eidéticas, “constituídas” 

(GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 1) são responsáveis por discretizarem as formas – 

daí a sua defesa como ferramenta básica de desenho na elaboração do quadro 

histórico: a circunscrição de Alberti – e as categorias topológicas, por regerem as 

demais por meio da distribuição e da articulação sintagmática. Por sua tendência à 

indistinção, as categorias cromáticas operam reafirmando as configurações eidéticas 

através da gradação do modelado (semelhante à “difusão extensiva” (ZILBERBERG, 

2004, p. 3) das formas no classicismo renascentista), ou negando a configuração 

através do esbatimento dos limites (o que leva à concentração intensiva que 

dissolve as formas no barroco ou no impressionismo). 

 A querela entre desenho e cor advém dessas duas funções, que permitiram 

reconhecer no eidético, pela objetividade que lhe é peculiar, a responsabilidade pela 

parte intelectual do processo artístico, já que o “desenho não é matéria, não é corpo, 

não é acidente de alguma substância, mas é forma, ideia, ordem, regra, termo ou 

objeto do intelecto” (ZUCCARO, 2004, p. 42). Ao contrário, pode-se afirmar que, por 

sua subjetividade enunciativa e poder de sedução, “é a cor que faz o pintor e o 

distingue dos outros artistas” (BLANCHARD, 2006, p. 38). Linha é “medida”, claro-

escuro, “peso” e cores são “qualidades”, como postulou Klee (KLEE, 2001, p. 55 e 

56). O eidético é evidentemente uma categoria relacionada à sensação de tatilidade, 

à nossa “capacidade para explorar o espaço e levar em conta os volumes (...) o 

plano cognitivo” (GREIMAS, 2002, p. 36), induzindo a uma “medida”, uma extensão, 

um lá. Logicamente, desvios muito intensos ou carências de traços eidéticos podem, 

alterando a densidade sêmica e o grau de representação, resultar numa redução do 

efeito de sentido de realidade, já discutida neste capítulo. 

 A rigor, um efeito de sentido de realidade, de verdade, não depende 

totalmente da densidade sêmica, que em si mesma não contém nenhuma verdade 

em termos absolutos; antes, esse efeito depende de estratégias que possam realizar 

esse simulacro de verdade, o que a semiótica em última análise chama de contrato 

de veridicção, isto é, um acordo entre o fazer persuasivo do enunciador e o fazer 
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interpretativo do enunciatário. O enunciatário, ao entrar em contato com o parecer 

verdadeiro manifestado no texto, estatui se nesse parecer subsiste ou não a 

imanência do ser verdadeiro mediado pela modalidade não-parecer. Se o 

enunciatário crer não ser verdadeiro esse parecer, o texto será interpretado como 

mentira. 

 Se Parreiras tivesse empregado toda a sua experiência plástica com as 

categorias cromáticas e matéricas na pintura de história como o fez em sua pintura 

de paisagem, na qual reside um excesso de intensidade e de extensidade das várias 

dimensões cromáticas, como dissoluções tonais, gradações de escalas ou 

saturações, todos esses recursos, ao invés de persuadir e convencer o enunciatário 

para o dizer-verdadeiro da construção histórica, poderiam inebriá-lo, silenciando em 

parte a cena. A acentuação do plano de expressão desviaria a atenção do 

enunciatário do acontecimento histórico no plano do conteúdo. Isso não fazia parte 

da práxis enunciativa da pintura de história, sendo ainda pouco compatível com o 

que o destinador da Primeira República responsável pelas encomendas esperava de 

uma pintura de história. O avanço dos contrastes plásticos sobre o plano figurativo 

acontece de forma mais acentuada em alguns quadros históricos que o pintor 

produziu na fase final de sua vida, aparentemente sem a pretensão de comercializá-

los, como salienta Salgueiro: 

 
Antônio Parreiras possuía um interesse na pintura histórica que extrapolava 
o âmbito das demandas pelo poder público para fins de decoração dos 
palácios do governo. Há, no acervo do Museu Antônio Parreiras, estudos e 
obras desse gênero artístico executadas muito posteriormente, em 1936, 
ano anterior ao de sua morte, cujo interesse de abordagem parece recair, 
sobretudo, na paisagem circundante da cena, gênero que o pintor retomou 
com grande vigor nos seus últimos anos. Este é o caso de obras como O 
missionário, Beckmann (Revolta de Beckmann, ocorrida no Maranhão em 
1684) e Os Invasores (uma enorme tela que aborda a invasão de áreas 
indígenas no Amazonas pó espanhóis e o aprisionamento de nativos). 
(SALGUEIRO, 2002, p. 18) 

 
Além desses três quadros citados, talvez os mais emblemáticos dessa 

abordagem, o próprio Parreiras complementa em sua autobiografia: 

 
(...) pintei sem me serem encomendados os seguintes que estão em meu 
atelier: Frei Caneca – Descoberta das Turmalinas Pelo Capitão Dias Adorno 
– Jean Hernández, Primeiro Colono de Santa Catarina – Os Últimos 
Momentos da Inconfidência – Beckman, Revolta Popular do Maranhão – Os 
Invasores. (PARREIRAS, 1999, p. 252 e 253) 
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Vimos no Capítulo 1 desta tese que Os invasores tem um grande apelo 

cromático e matérico. Parreiras pôde lançar mão de maior intensidade cromática por 

conta de o quadro ser uma produção pessoal e não uma encomenda. A rica 

modulação e gradação cromáticas entre escalas, o intenso uso da mancha, 

caracterizam o que Wölfflin (2006) designou como estilo pictórico. Os efeitos de 

ligação, de subjetividade e de aproximação são corolários da acentuação das 

categorias cromáticas e matéricas, desarticulando a ilusão de profundidade 

referencial e promovendo um retorno à natureza sem profundidade do objeto planar. 

Por isso, a chamada pintura abstrata é vista como uma manifestação interior, 

expressão pessoal, individual, como presença do sujeito enunciador que pinta: 

“Kandinsky, como muitos de seus amigos pintores alemães, era realmente um 

místico que detestava os valores do progresso e da ciência, e anelava por uma 

regeneração do mundo através de uma nova arte de puro ‘intimismo’” (GOMBRICH, 

1988, p. 451). 

 Ribeiro (2006) semiotiza essa relação entre a presença de unidades do 

significante plástico e marcas enunciativas, vendo na função de distinção e 

referencialização do eidético, do estilo linear, objetividade e afastamento, e na 

função de indistinção do cromático, do estilo pictórico, subjetividade e aproximação, 

projeções enunciativas distintas no enunciado planar: 

 
Ora, pensando plasticamente, se fôssemos identificar uma enunciação 
plástica enunciva e uma enunciativa, seguindo a teoria de Wölfflin, 
chegaríamos à conclusão de que o estilo linear, por sua objetividade, 
corresponderia a uma enunciação plástica enunciva, enquanto que o estilo 
pictórico, por sua subjetividade, corresponderia à enunciação plástica 
enunciativa (...) Quando de uma enunciação linear o que temos são linhas e 
contornos bem definidos, ou seja, delimitação de áreas e 
consequentemente, afastamento plástico. Já na enunciação pictórica, por se 
caracterizar pelas manchas e ausência de contornos e limitações, há uma 
aproximação plástica dos elementos. Desse modo, chegaríamos não mais à 
oposição objetivo vs. subjetivo, mas também à oposição afastamento vs. 
aproximação do enunciador (...) (RIBEIRO, 2006, p. 8 e 9) 

 
 Portanto, são as dissoluções cromáticas que denunciariam, pela maior 

subjetividade e aproximação, marcas enunciativas mais contundentes da passagem 

do pintor enunciador. Logicamente, a questão é mais complexa, sobretudo quando 

se trata da pintura que encerra o universo figurativo da semiótica do mundo. Nesse 

caso, o aumento desse caráter enunciativo do cromático depende do todo 

apresentado pelo texto. Dissoluções estruturadas de acordo com o distanciamento 
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de planos na representação da perspectiva aérea dizem respeito a um efeito de 

sentido de realidade que simula a aparência óptica da semiótica do mundo. Não há 

desse modo nenhuma projeção do enunciador no actante antissujeito /nau/ de A 

chegada, porque sua desintegração corresponde à secular práxis enunciativa da 

pintura de paisagem. Entretanto, quando Parreiras desintegra partes da 

configuração do actante sujeito em Anchieta, essas intervenções visam intensificar o 

dispositivo topológico ascendente. 

 Comparando um pormenor d’Os invasores (Fig. 30) com outro pormenor de 

Primeiros passos para a independência da Bahia (Fig. 31), vemos como o 

tratamento cromático difere bastante de uma pintura para a outra, conferindo o que 

podemos chamar de dois estilos diferentes, um estilo mais linear, calcado nos 

contrastes eidéticos, e um estilo mais pictórico, fundamentado mais nos contrastes 

cromáticos. 

 

 
Fig. 30 - À esquerda: Primeiros passos para a independência da Bahia (pormenor). Fig. 31 - À direita: Os 
invasores (pormenor). 
 

Percebe-se de imediato o estilo mais linear de Primeiros passos. Esse efeito é 

dado primeiro pela menor difusão na modulação de manchas na superfície, 

tornando-a não completamente lisa, mas silenciada em relação às marcas deixadas 

pelo pincel. Em segundo lugar, não há dissoluções entre figura e fundo, sendo as 

configurações quase todas visíveis, o que faz predominar o eidético. A paleta de 

(a)

(b)

(b)

(a)
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tonalidade clara tem papel importante nesse resultado, pois faz ressaltar os 

contrastes de áreas claras e escuras (a), o que seria amenizado se o tom geral 

fosse mais baixo. Por último, as gradações de cor foram esmaecidas pelo branco 

que atravessa e harmoniza todas as misturas, e as saturações existentes se 

concentram mais dentro de áreas, como na casaca azul do soldado (b), contribuindo 

para destacar ainda mais os contrastes eidéticos. 

 Os invasores solicita a aproximação do enunciatário, já que a sua superfície 

vibra intensamente. Esse resultado é uma via de mão dupla, pois, ao mesmo tempo 

em que intensifica a expressão do conteúdo figurativo, também relativiza esse 

conteúdo, na medida em que os efeitos de expressão saltam da superfície, 

ganhando certa autonomia formal. Diferente de Primeiros passos, Os invasores 

opera uma maior desintegração da figura, intensificando o efeito subjetivo, o que traz 

mais impacto ao enunciatário. As gradações de tom e cor são inúmeras, o que faz 

aproximar as áreas (a) e realizar transições entre escalas quentes e frias que 

avançam sobre as configurações. Nesse contexto, as saturações cromáticas vão 

surgindo como pontos culminantes desses percursos (b), e não principalmente no 

acento da delimitação das áreas, como em Primeiros passos. 

 As categorias matéricas são também pertinentes no que diz respeito à 

objetivação ou à subjetivação do texto plástico. A matéria é uma unidade do 

significante plástico, como já salientara Focillon: 

 
Assim, a forma [o significante plástico] não funciona como um princípio 
superior que modela uma massa passiva, dado podermos verificar que a 
matéria impõe a sua própria forma à forma (...) as matérias comportam um 
determinado destino, ou se quisermos, uma determinada vocação formal. 
Possuem uma consistência, uma cor, uma textura. São forma no sentido 
que assinalamos, e, por isso mesmo, concitam, limitam ou desenvolvem a 
vida das formas da arte. (FOCILLON, 2001, p. 56) 

 
De acordo com Focillon, portanto, a matéria é também responsável pela “vida 

das formas”. A categoria matérica tem uma natureza semelhante à natureza da 

categoria cromática, no sentido de que não é “medida”, não é assim uma unidade 

constituída como o eidético. Contudo, apresenta “peso”, como as categorias 

acromáticas, mas parece ser essencialmente “qualidade”, ter um caráter, como 

Bachelard aponta: “a matéria especifica a hostilidade. Por exemplo: bater como 

gesso designa de pronto o ato de uma violência macilenta, sem coragem, pálida 

embriaguez pulverizada” (BACHELARD, 1991, p. 20). Na semiótica plástica, as 
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categorias matéricas são definidas como uma série de aspectos relacionados ao 

volume ou textura que podem estar presentes na tinta e em outros materiais, assim 

como no suporte, em seu material ou no material utilizado em seu preparo. Não 

sendo as categorias matéricas “medida” do mundo, servindo no máximo para 

caracterizar matericamente um objeto de sua semiótica, o matérico se apresenta 

antes como medida do sujeito que a enuncia, como postula Ribeiro: 

 
Acreditamos que um modo de marca de pessoa em um texto plástico se 
caracterizaria pelo que Omar Calabrese (1987, p. 37) chama de “a mão do 
pintor”, ou seja, a própria pincelada desferida sobre a tela. Isso nos parece 
bastante plausível se olharmos para pinturas como Louis-François Bertin 
(1833), de J-A-D Ingres, em que qualquer marca de pincelada é apagada, 
produzindo um efeito praticamente de fotografia, em contraposição ao Émile 
Ambre no papel de Carmem (1880), de Edouard Manet em que a pincelada 
é nítida e remete ao sujeito o tempo todo. (RIBEIRO, 2006, p. 9) 

 
O contraste matérico produzido pelo “toque (...), aquele em que o instrumento 

desperta a forma na matéria” (FOCILLON, 2001, p. 66), seria então por excelência a 

evidência, a marca da presença do pintor enunciador no texto plástico. Assim, ao 

analisarmos as possibilidades matéricas na obra de Parreiras a partir do “emprego 

da tinta”, percebemos que elas podem tanto servir para silenciar a passagem do 

fazer plástico, para apagar o fazer metapictórico tornando o texto mais objetivo, 

quanto para exacerbar esse fazer, subjetivando o texto. Em Anchieta, vimos que a 

matéria mais empastada nas áreas mais iluminadas faz parte da práxis enunciativa 

da tradição em pintura, e serve ao conteúdo à medida que conduz à expansão da 

área superior do quadro. Os contrastes matéricos, nesse caso, são um fator objetivo 

para a cena. Esse mesmo empaste realça o conteúdo referencial da árvore d’Os 

invasores (Fig. 8, p. 61), ao mesmo tempo que marca de forma intensa a área de 

maior oposição do quadro. No entanto, a textura do empastamento que domina toda 

a cena juntamente com as qualidades cromáticas põe em relevo os valores da 

expressão, agregando subjetividade à cena. Já o emprego mais liso da tinta em 

Primeiros passos acaba por evidenciar os contrastes eidéticos, tornando a cena 

extremamente objetiva. 

Os contrastes matéricos, mais do que os outros contrastes plásticos, revelam 

na produção de pintura histórica de Parreiras um pequeno acontecimento passional. 

Se na maior parte das vezes vemos no nível de concretização do discurso um dever 

histórico ao valorizar positivamente o tema da identidade coletiva através da 

figuração das conquistas e dos heróis do passado colonial, por vezes um querer 
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plástico se manifesta de forma mais intensa na valorização da identidade pessoal do 

pintor. Esse querer manifestado matericamente acelera, tonifica a leitura, 

impactando o conteúdo referencial da cena e afetando a capacidade de intelecção 

do enunciatário. O sujeito cognitivo se torna um sujeito passional: tanto o fazer 

persuasivo do enunciador quanto o fazer interpretativo do enunciatário são afetados 

pelo cintilar da matéria. A matéria, dessa forma, parece ter o poder de refletir e de 

tonificar o querer do sujeito: “Assim, a matéria nos revela as nossas forças (...) Não 

se espantem, pois, de que sonhar imagens materiais – isso mesmo, simplesmente 

sonhá-las – é imediatamente tonificar a vontade” (BACHELARD, 1991, p. 19). 

 Essas características matéricas foram especialmente intensificadas na obra 

Beckmann (1936 - Fig. 32). A intensidade com que a matéria foi empregada é 

proporcional à extensa quantidade de tinta empastada que cobre toda a superfície 

planar, num movimento de ampliação espacial. Se, como Focillon afirma, “a 

interpretação do espaço é função da matéria” (FOCILLON, 2001, p. 61), esse 

espaço manifestado pela matéria em Beckmann é menos o espaço exterior, 

tridimensional, é menos o trompe-l’oeil da semiótica do mundo, e mais o espaço 

interior, bidimensional, da semiótica planar. 

 

 
Fig. 32 - Beckmann (1936). Óleo sobre tela, 116,3 x 146,2 cm. 

 
 A cena concretiza a figura do senhor de engenho Manuel Beckmann 

refugiado no sertão maranhense. Líder da revolta contra a opressão econômica da 

Coroa Portuguesa na região, o sujeito narrativo Beckmann só alcança a conjunção 

com a liberdade no interior da floresta brasileira. As figuras do revoltoso e de seus 
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apetrechos se articulam através de suas direções eidéticas com as direções verticais 

sinuosas das árvores até a desintegração superior das copas. Entretanto, é pela cor 

e particularmente pela textura empastada da tinta que essa articulação ocorre de 

forma mais intensa: a tônica e ampla presença de notas frias de inúmeros matizes 

de verde (a) e de acinzentado (b) invade a figura do actante sujeito da narrativa 

numa miríade de modulações, dissolvendo-o e o integrando à malha verde da 

vegetação. Mas tais gradações não se mostram mais do que secundárias diante do 

tecido matérico que cobre e estria toda a superfície com pinceladas aceleradas em 

diferentes direções (Fig. 33). 

 

 
Fig. 33 - Beckmann (Pormenor): (a)/(b) gradações de verde e de cinza; (c) trama aparente da tela; (d) maior 
empastamento. 

 
Como podemos ver na Fig. 33, esse tecido matérico contrasta os termos 

/mais empastado/ vs. /menos empastado/, ora deixando transparecer a trama da tela 

(c), ora a pasta de tinta e suas direções eidéticas (d), configurando um campo de 

presença em ebulição. Textos como o de Beckmann marcam um rearranjo de 

(a)
(d)

(c)

(b)
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contrastes, de modalidades, de gêneros e de práxis enunciativas dentro da própria 

produção do pintor, marcando o dever/querer do pintor em traduzir “com fidelidade a 

verdade histórica” (PARREIRAS, 1934, p. 3), assegurando-se, porém “de atacar seu 

quadro de um só golpe” (REVERS, 1920),130 uma espécie de marca registrada do 

pintor. O mestre da paisagem retorna transformado pela História, que também é 

revigorada pelo paisagista. Enfim, tentando conciliar estilos contrários que 

tradicionalmente demarcaram gêneros distintos no século XIX, e mais do que isso, 

tentando conformar a estabilidade, a cognitividade do gênero à instabilidade, à 

passionalidade da pesquisa estética, podemos dizer, parafraseando Floch, que 

Beckmann é representativo de uma leva de trabalhos que encerra uma pequena 

mitologia do olho e do espírito. 

O entendimento de que o estilo é subsidiado pela invenção do tema e da 

composição leva à compreensão da expressão como um conjunto de fatores nos 

quais o figurativo e em particular a figura humana teriam uma destacada importância 

em função de sua natureza superficial no discurso. O pintor Modesto Brocos expõe 

isso no trecho abaixo: 

 
A elocução é a faculdade de apresentar no discurso, com facilidade e 
justeza, os conceitos, a fim de persuadir o auditório e convencê-lo das 
verdades expressadas com alma e exaltação pelo orador, de modo a 
convencer e deleitar o auditório. A elocução corresponde na pintura à 
perfeita execução do quadro, que tem as qualidades que pode ter o 
discurso: de expressar com verdade o assunto, que a cor seja justa, que a 
execução seja franca, briosa e de fácil aspecto, que os movimentos dos 
personagens que entram na cena sejam variados e expressivos, e que o 
artista apresente no quadro um conjunto harmonioso de beleza e de 
verdade. (BROCOS, 1933, p. 17) 

 
Ora, apesar do intenso e sensível fazer persuasivo concentrado no PE de 

Beckmann, o discurso figurativo do gênero histórico não pode correr o risco de ser 

apagado, de ser confundido pelas marcas pessoais da pesquisa estética. Não era 

esse o estilo tradicionalmente esperado de uma pintura de história e previsto no 

contrato fiduciário, na confiança firmada entre o pintor enunciador e a crítica e o 

apreciador em geral, público enunciatário. Mais do que qualquer outro gênero de 

pintura, o histórico deve por excelência “expressar com verdade o assunto”, deve 

conter cor “justa”, execução “de fácil aspecto” e “movimentos dos personagens (...) 

variados e expressivos”, índices que corroboram o dizer-verdadeiro pretendido pelo 
                                                
130 “En dépit des esquisses préalables, Parreiras se garde toujours d’attaquer son tableau d’un seul 
coup (...)”. 
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enunciador. De acordo com os conselhos de Brocos, subentende-se que o estilo 

deve então primar pela simplicidade plástica e por maior complexidade figurativa, 

estabilizando o dado referencial. A maior variação e expressão “dos personagens” 

decorre de uma maior intensidade eidética, o que favorece a estabilidade na 

representação da cena, como indica Arnheim: 

 
Por si só, a forma é um meio de identificação melhor do que a cor, não 
somente porque oferece muito mais tipos de diferença qualitativa, mas 
também porque suas características distintivas são muito mais resistentes 
às variações do ambiente. Embora a assim chamada constância de forma 
não seja de maneira alguma tão segura quanto se considera, notamos que 
as pessoas são extraordinariamente capazes reconhecer um objeto, mesmo 
que o ângulo do qual eles o percebem possa apresentar uma projeção 
completamente diferente do mesmo. (ARNHEIM, 1994, p. 324) 

 
Se, mesmo no alvorecer do modernismo artístico, a representação da cena 

deve prevalecer sobre os acentos formais na pintura histórica, a pintura republicana 

de Parreiras deve tentar afastar todo e qualquer efeito de sentido subjetivo 

proveniente de articulações plásticas mais explícitas, construindo-se com o mesmo 

rigor e distanciamento que marcam o discurso científico. Plasticamente, é o eidético 

que constrói esse distanciamento, que opera a sensação de estar aqui e lá ao 

mesmo tempo, por uma debreagem enunciva do sujeito da enunciação. Em última 

instância, num nível mais superficial do discurso histórico, a prevalência do eidético 

torna estável as figuras que fazem referência à semiótica do mundo, entre as quais a 

figura humana tem um lugar extremamente privilegiado desde Le Brun, que queria 

“codificar a ‘língua dos gestos’” (SELIGMANN-SILVA, 1998, p. 17) humanos. 

 O ensino e a produção de pintura histórica no Brasil seguiram esses moldes 

desde o período imperial. Num comentário sobre a Batalha do Campo Grande 

(1871), de Pedro Américo, Rosemberg discorre sobre como os contrastes figurativos 

eram importantes para o efeito de sentido de engrandecimento, de euforização 

moral das personagens nacionais, efeito conseguido através da disforização dos 

inimigos, no caso, os paraguaios: 

 
As figuras paraguaias, por estarem pouco vestidas, prestam-se à 
demonstração do exercício do conhecimento anatômico e da expressão 
[fisionômica] – conhecimentos ministrados na Academia, nas aulas de 
“fisiologia das paixões” e de “anatomia” e “modelo vivo” – mostrando por 
meio deste artifício um inimigo quase selvagem. (ROSEMBERG, 2002, p. 
18) 
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O contraste do tipo nacional, caracterizado como ariano europeu, em relação ao tipo 

paraguaio, bastardo e “selvagem” dado o uso de traços físicos mais brutos, propõe 

opor respectivamente o domínio da categoria /cultura/, que subsume 

semanticamente os traços /humano/ e /intelecto/, ao domínio da categoria 

/natureza/, que subsume /animal/ e /sensação/. Uma construção do discurso 

figurativo não tão opositiva, mas semelhante no tocante à euforização das 

personagens nacionais era exigida para a pintura republicana de Parreiras. 

A construção dos actantes heróis/mártires da nação se dá, antes de qualquer 

coisa, pela criação de densidade sêmica, pela seleção e saturação de traços 

semânticos recuperados das referências visuais e verbais disponíveis sobre o 

contexto do fato histórico, e capazes de valorizar as ações dos atores da narrativa 

nacional, seja pela bravura, seja pelo sacrifício. A pesquisa desse material 

referencial de base visual é essencial para a construção do dizer-verdadeiro do 

sujeito enunciador, que é constituído pelo pintor e pelas instituições de inteligência 

do Estado. A expressão da verdade histórica, isto é, do fazer crer e do crer-

verdadeiro, erige-se não pela pesquisa de uma referência isolada, mas de uma rede, 

de uma isotopia de referências que, pela reiteração de traços, termina por 

sedimentar a expressão do parecer verdadeiro. O seguinte trecho de autoria de 

Parreiras a respeito do quadro O julgamento de Felipe dos Santos (1923) demonstra 

isso: 

 
O cenário eu compus como os meus desenhos feitos d’apres nature em 
Ouro Preto – e não como, em lamentável confusão e grande divergência 
descrevem-no os romancistas e historiadores – que o imaginaram como 
melhor lhes parecem, por que de Vila Rica de 1720 eles tanto sabem como 
eu. O mesmo com o tipo moral e físico do Conde de Assumar. Que 
diferença entre esse conde de Assumar pintado pelos historiadores e 
aquele que se desenha nos documentos autênticos e no que eu possuo em 
uma gravura. (PARREIRAS, s. d., p. 4 e 5) 

 
Essa objetividade de base assentada nas referências e formadora de 

ancoragem histórica é ultrapassada pelo trabalho de intensificação ou extensificação 

de traços das principais figuras do texto nacional representado. As palavras do 

historiador Diogo de Vasconcelos, vinculado ao IHGB e encarregado de emitir 

parecer a respeito do croquis de Parreiras para a realização d’O julgamento de 

Felipe dos Santos, expõe a necessidade de intensificação figurativa, transparecendo 

em seu discurso a isotopia da euforização moral da principal personagem do texto 

histórico. A construção do efeito de sentido de “verdade histórica” na figura humana 
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deve operar uma pequena triagem fisionômica e gestual em direção à concentração, 

à exclusividade figurativa, sem que se perca sua universalidade, isto é, evitando a 

exacerbação de articulações plásticas mais complexas no PE, que resultariam num 

texto demasiadamente exclusivo: 

 
A [figura] de Felipe dos Santos puramente imaginada, centro da ação, está 
igualmente bem lançada (...) Na execução definitiva essa figura deve tomar 
uma atitude menos vulgar, mais hierática, mais cheia de grandeza moral, e 
tudo estará na fisionomia que o artista lhe der, na qual transpareça a alma 
heróica do homem. (VASCONCELOS, p. 3, 1923) 

 
 Nas palavras de Vasconcelos, a isotopia da euforização moral aparece em 

sintagmas como “menos vulgar, mais hierática” ou “alma heróica”, que visam dar 

relevo, imprimir mais intensidade ao sujeito narrativo herói face à opressão do 

antissujeito Estado. Em relação a um croquis para o trabalho Julgamento de Frei 

Miguelinho (1918), Parreiras pensara a figura principal de Miguelinho como “um tipo 

menos arrogante (...) como diz a história, um verdadeiro apóstolo, com a expressão 

calma de quem sofre com resignação o sacrifício de ser vítima de seus ideais” 

(PARREIRAS, 1917, p. 169). Nessa figura, a euforização moral encontra-se na 

humildade, na resignação que deveriam emanar de Miguelinho como valores 

positivos. A referência à História como sempre baliza a construção figurativa, 

funcionando como meio de regulação da criação, que na expressão deve se 

restringir particularmente a acentos plásticos eidéticos na fisionomia, na estrutura 

corporal e na gesticulação das figuras, subordinando os contrastes de luz à linha de 

contorno, e os contrastes cromáticos à cor ambiente ou à cor local.131 

 Posto isso, podemos dizer que a produção histórica de Parreiras encerra duas 

tendências estilísticas: (1) mais eidética e enunciva e (2) mais cromática/matérica e 

enunciativa, prevalecendo a primeira tendência no discurso para as encomendas do 

poder, e a segunda tendência no discurso dos últimos trabalhos, mais pessoais. Em 

cada uma dessas tendências há o domínio de um gradiente do esquema tensivo, 

estabelecendo uma oposição entre um discurso pautado pela apreensão dos 

“estados de coisas”, pelo “inteligível” em (1), e um discurso focado nos “estados de 

alma”, no “sensível” em (2) (ZILBERBERG, 2002, p. 3). O estilo de discurso 

desenhado para ser a verdade oficial e ser difundido para um número de 

                                                
131 A cor local é dada pela predominância ou constância cromática de um determinado objeto, ela é “a 
cor inerente a um objeto” (CUNHA, 2005, p. 126). A cor local só é percebida por relação num 
determinado contexto cromático (ex.: céu azul, vegetação verde, madeira marrom, etc.). 
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enunciatários mais extenso tem a objetividade de (1): euforiza a performance dos 

heróis nacionais através de acentos plásticos que preservam suas integridades 

figurativas. Em última análise, esse estilo reafirma a figuratividade mais concreta 

(mais icônica e distante do uso da alegoria) que encarna o tema da identidade 

nacional sustentada por uma composição que equilibra e gradua os valores plásticos 

contínuos e descontínuos. 

 

 2.3.2. Dois estilos de valores: absoluto e universo 

 Se o que chamamos de estilo enuncivo é caracterizado por maior estabilidade 

e densidade sêmica, ele é operado pela mistura na sintaxe extensiva, o que leva à 

difusão dos valores. De acordo com Zilberberg, “o produto da maior extensão 

temporal e da maior extensão espacial tem por resultante necessária a 

universalidade, ou seja (...) valores de universo” (ZILBERBERG, 2002, p. 5); logo, o 

estilo (1) pode ser definido por sua universalidade, isto é, pela coletividade de seus 

valores. Em contrapartida, há perda da estabilidade da cena, reduzindo sua 

densidade sêmica e a sua concretude figurativa quando a ascensão dos contrastes 

cromáticos e matéricos promovem um tumulto na identidade do universo figurativo. 

Nesse caso, do estilo enunciativo (2), “estamos em presença de valores de absoluto” 

(ZILBERBERG, 2002, p. 17), que reduzem a extensão temporal e espacial em 

detrimento do aumento de intensidades de andamento e de tonicidade, resultando 

num ritmo de leitura mais forte e em valores mais individuais. 

 Esse ritmo mais forte, mais acelerado temporalmente e mais tônico 

espacialmente, afeta parcialmente a identidade objetiva do gênero histórico e do 

pintor de história – identidade que trabalha em prol da coletividade, que facilita o 

fazer-interpretativo do enunciatário –, e consequentemente o conteúdo específico do 

texto, promovendo a identidade subjetiva do indivíduo, do sujeito enunciador, 

concretizado no ator Parreiras através do operador triagem. Zilberberg nos ajuda a 

pensar nessa relação no âmbito da pintura, pois, analisando a mistura de classes 

fechadas e abertas, o autor fala da coerção do gênero como classe fechada sobre o 

indivíduo como classe aberta: 

 
Para um observador sem prevenção nem cultura, deambulando pelas 
galerias intermináveis de um museu, é claro que esse estabelecimento 
“mistura” duas classes: a classe aberta dos pintores inspirados ou 
esforçados e a classe fechada dos tipos de quadros, retrato, paisagem, 
natureza morta, pintura religiosa com seus motivos obrigatórios, a 



 
 
 

182 
 

anunciação, a deposição da cruz, etc. Essa desigualdade favorece a 
possibilidade de uma identidade para o artista, então definido como 
retratista ou paisagista, e de uma qualidade a ser determinada para o 
quadro. Por outro lado, a situação atual, para nosso espectador de boa 
vontade a vagar de sala em sala, é bem outra, pois o que “se oferece à 
vista” mistura duas classes abertas: a dos pintores, ou seja, dos indivíduos 
que se declaram pintores, e a dos quadros, que já não são classificados por 
tema – porque não existem temáticas predefinidas –, e sim por aquilo que 
resta quando as particularidades do tema já não guiam do princípio ao fim a 
execução do quadro, a saber, o formato, grande ou pequeno. O gênero e a 
espécie, estruturalmente menos numerosos, foram virtualizados em proveito 
dos indivíduos e de sua profusão. (ZILBERBERG, 2004, p. 16) 

 
No exemplo de Zilberberg, a prevalência de valores relacionados ao gênero 

ou ao indivíduo na mistura dessas duas classes depende da maior presença de 

produções que afirmem uma ou outra classe no espaço do museu. N’Os invasores e 

em Beckmann, as categorias eidéticas que são as grandes responsáveis pela 

estabilidade do gênero estão subordinadas às categorias cromáticas e matéricas, 

responsáveis pelo avanço do sujeito. Nessas obras, as marcas do indivíduo 

começam literalmente a saltar para o primeiro plano crescendo em termos de 

medida, de intensidade e de número, de extensão, realizando-se em detrimento do 

movimento gradativo de virtualização do gênero histórico. 

Nesses casos, enquanto os valores do gênero histórico iniciam um processo 

de recuo, sofrendo uma triagem no gradiente da extensidade e uma abertura no 

gradiente da intensidade, os valores individuais do sujeito enunciador avançam, 

misturam-se no gradiente da extensidade em direção à apreensão, ao mesmo tempo 

que se fecham no gradiente da intensidade em direção ao foco. Esse tipo de 

correlação tensiva é classificado pela semiótica como “uma correlação direta” 

(FONTANILLE, 2007, p. 79) ou “conversa” (ZILBERBERG, 2002, p. 5), o tipo de 

correlação em que “quanto mais... mais...” (ZILBERBERG, 2002, p. 4), isto é, quanto 

mais intensa, mais extensa (como as projeções enunciativas do sujeito que se 

ampliam em termos de força e de quantidade n’Os invasores e em Beckmann), ou 

quanto menos intensa, menos extensa (como as coerções do gênero que diminuem 

nos mesmos termos nessas obras – Esquema 41). 
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Esquema 41: Coerções do gênero e projeções do sujeito em Os 
invasores e Beckmann. 

 
O esquema mostra assim que nessas obras as marcas do sujeito pintor são 

explicitadas em intensidade e extensão em prejuízo do enunciado histórico. Em 

contrapartida, por promover a difusão do gênero histórico e dos valores de universo, 

o estilo enuncivo das encomendas oficiais projeta um “excesso de distância” 

(ZILBERBERG, 2004, p. 15), que, como já dissemos em outro momento, é produtivo 

como estratégia de persuasão, como dizer-verdadeiro proposto pelo enunciador. O 

maior distanciamento entre o sujeito enunciador pintor e o sujeito enunciatário 

espectador projeta um tempo e um espaço isentos de envolvimento, aproximando-se 

do simulacro, de um efeito de registro da realidade. O estilo enuncivo coloca o 

enunciatário diante da cena e não confundido com ela. Ao enunciatário é facultado o 

espaço e o tempo necessários a uma leitura pormenorizada. Em última instância, o 

estilo enuncivo prima pela lentidão e pela atonia, resultando em maior abertura 

espacial. 

Portanto, podemos dizer que tal estilo na produção de Parreiras é marcado 

por valores de universo, já que é avesso à concentração, à exclusão, sendo 

caracterizado, ao contrário, pela difusão e pela inclusão. Cada estilo de valores, e 

assim também cada um dos estilos históricos de Parreiras, corresponde a um tipo de 

discurso, “põe em confronto o discurso implicativo e o discurso concessivo”, 

sabendo que “o discurso implicativo tem como pivô o porque, ao passo que o 

discurso concessivo tem como pivô o embora” (ZILBERBERG, 2004, p. 18). Os 

trabalhos de Parreiras dos últimos anos exibem um discurso mais concessivo, ao 

serem atravessados por uma tentativa de conjunção entre duas práticas 

tradicionalmente distintas, tentando harmonizar, conciliar, mediar contrários, tendo 

como efeito o impacto. Esses textos manipulam o enunciatário mais “pela surpresa, 
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pelo estranhamento causado pelo desconhecido, pelo insólito ou imprevisto” 

(MANCINI, 2007, p. 298). Nesse sentido, o quadro Beckmann se mostra um texto 

concessivo, já que, embora seja um quadro de gênero histórico, sua abordagem de 

expressão é subjetiva e inesperada. Por outro lado, o painel Primeiros passos para a 

independência da Bahia é um texto implicativo porque, sendo um quadro de gênero 

histórico, mantém-se coerente com uma abordagem objetiva e esperada. Dessa 

forma, nas encomendas prevalece um discurso mais implicativo, porque esses 

trabalhos contêm a medida, a justeza a que se propõem: difundir, propalar da 

maneira mais direta os ideais, os valores libertários e identitários da Primeira 

República, pois se valem da premissa de que “o uso corrente e amplamente 

dominante do discurso implicativo (...) é tendencialmente identitário” (ZILBERBERG, 

2004, p. 18). 

Assim, apostando na segurança de fontes variadas em circulação, visuais ou 

verbais, essa parcela da produção histórica do pintor manipula o enunciatário pelos 

valores estabelecidos e com maior difusão social. Podemos dizer então que esses 

trabalhos manipulam “o enunciatário pelo esperado, pelo conforto do conhecido. Em 

outras palavras, quanto mais vezes uma situação entra em contato com o campo 

perceptivo do enunciatário, mais previsível é sua relação com ela” (MANCINI, 2007, 

p. 298). A adesão entre os sujeitos da enunciação, ou melhor, entre o dizer-

verdadeiro do sujeito enunciador actorializado pelo pintor e o crer-verdadeiro do 

sujeito enunciatário actorializado pelo público crítico e apreciador, depende do 

convívio desses polos com os valores de um referencial. Dessa forma, a reiteração 

do discurso libertário que valoriza o que o período imperial sublimara do período 

colonial é construída a partir das referências disponíveis consideradas fidedignas e 

passíveis de assegurarem o desejado efeito de “verdade”. Esse efeito é a concreção 

da interlocução entre o pintor enunciador e o Estado destinador, sendo a intervenção 

do último, entretanto, determinante para o efeito de sentido almejado, como explica 

Valéria Salgueiro: 

 
As maiores exigências com relação à pesquisa e às fontes eram colocadas, 
contudo, pelo próprio contratante. Não raro, o contrato dispunha sobre a 
fonte a ser utilizada pelo pintor na concepção do quadro, e em níveis de 
impressionante precisão, numa evidência do controle de sua interpretação 
do episódio quando do ato da encomenda. O contrato da obra O primeiro 
passo para a independência da Bahia, por exemplo, estabelece que a 
composição terá como base não só documentos existentes nos arquivos e 
bibliotecas da Bahia, Cachoeira e Rio de Janeiro, mas também “a detalhada 
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descrição feita pelo Dr. Bernardino José de Souza, Secretário Perpétuo  do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em discurso oficial que pronunciou 
na sessão solene do Conselho Municipal de Cachoeira em 25 de junho de 
1922”. (SALGUEIRO, 2002, p. 13) 

 
Através dessa espécie de “controle” exercido pelo Estado sobre a produção, 

Parreiras estrutura seu texto oficial então “pelo conforto do conhecido”, do estável, 

atenuando riscos de conteúdo e adequando sua conhecida e festejada abordagem 

paisagística à elaboração da linguagem plástica do texto histórico. Exatamente por 

esse motivo é lícito dizer também que em seu discurso histórico oficial “a implicação 

opera o fechamento” (ZILBERBERG, 2004, p. 19), isto é, apesar do discurso de 

implicação empreender uma abertura no eixo da intensidade e uma mistura no eixo 

da extensidade, a universalidade de seus valores se situam na esfera do possível, 

do sensato, são valores consensuais, e nesse sentido são determinados a priori, 

sendo mais acessíveis ao enunciatário, contudo menos acessíveis e, portanto, mais 

fechados a valores externos, estranhos à sua práxis. Esse fechamento é um aspecto 

importante na garantia do sucesso dessa produção, e se apoia diretamente tanto na 

História oficial escrita pelos institutos históricos do Estado, quanto no tipo de 

produção que a História da Arte denomina genericamente por tradição, como 

poderemos constatar no capítulo que segue. 
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3. ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS NA PINTURA HISTÓRICA DE PARREIRAS 

 

 
(...) a pintura histórica é um livro que pode ser lido 

mesmo pelos que não sabem ler, e de incisiva e 
duradoura retenção espiritual (...) as grandes 

personagens e fatos da história (...) o que sobre 
eles há está em livros e estes livros raro são lidos 
por uns e estão fechados para o maior número. A 
influência produzida pelas decorações históricas, 

pelos monumentos – divulgaram-na e 
universalizaram-na a pintura e a escultura. 

 
Antônio Parreiras (1936) 

 

 

3.1. Isotopias e tipos de enunciação 

Os estilos de valores que saturam a superfície dos discursos implicativo na 

pintura histórica convencional e concessivo na pintura histórica menos convencional 

de Parreiras são efeitos de sentido produzidos por estratégias disseminadas na 

articulação do plano de expressão com o plano de conteúdo. A reiteração de certas 

características discutidas ao longo do capítulo anterior nos levou a postular um estilo 

plástico para a pintura de história oficial do pintor e outro estilo para sua produção 

histórica pessoal, identificando a primeira produção a valores mais participativos, e a 

segunda a valores mais exclusivos, no que tange à leitura por parte do enunciatário. 

As isotopias que alicerçam tais estilos e discursos, e que nos permitem 

diagnosticar o modus operandi, as estratégias e eficiências enquanto textos que 

devem comunicar através de um meio sensível, a pintura, são de naturezas distintas 

e, como já dissemos, atuam em planos diferentes de sentido, a saber, as unidades 

mínimas do significante, num patamar mais profundo, e a figuratividade, que 

sedimenta o patamar mais superficial de sentido. Consideramos que enriquecer e 

organizar esses dados que foram discutidos nos capítulos anteriores e que são 
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centrais em nossa argumentação, assim como aprofundá-los através de práxis 

enunciativas da pintura universal, é de fundamental importância para a compreensão 

desses recursos do texto planar como estratégias enunciativas do discurso histórico 

republicano de Antônio Parreiras. 

 

3.1.1. Efeitos de aproximação e de distanciamento no plástico e no 
figurativo 

 Vimos anteriormente que as relações estabelecidas entre as figuras e entre 

os contrastes plásticos constituem dois estilos de enunciação diretamente 

responsáveis por efeitos de aproximação e de distanciamento no âmbito da sintaxe 

e da semântica discursiva, e em última análise por um maior ou menor efeito de 

sentido verdadeiro. Como estratégias de persuasão do enunciatário público, crítica e 

apreciador de arte em geral pelo enunciador pintor, com o intuito de fazê-lo crer na 

verdade histórica, constituindo o estilo enuncivo, universal do discurso implicativo 

das encomendas, podemos elencar: (1) uma figuratividade fatual; (2) atenuações de 

contradições dos formantes figurativos; (3) projeção do enunciatário na figuratividade 

da cena; (4) objetividade eidética. 

O efeito de distanciamento e, por conseguinte, de objetividade, é atingido na 

superfície do discurso através do uso de figuras mais fatuais. Nesse nível semântico 

do discurso, a produção histórica de Parreiras prescinde das figuras alegóricas, 

utilizando-as somente em pinturas decorativas de personificações de assuntos 

abstratos. O emprego desse tipo de figuratividade visa obter mais objetividade, fator 

que está diretamente ligado a uma função pedagógica, a educação das massas, 

como claramente indica Parreiras no seguinte trecho a respeito do tríptico para a 

Fundação da cidade do Rio de Janeiro: “Proponho-me pois a executar esse trabalho 

de modo a constituir pela autenticidade de sua concepção três páginas da história 

do município, que seriam fator de incontestável relevo na educação cívica (...)” 

(PARREIRAS, 1934, p. 2). 

 Se a subjetividade é evitada, baseando-se o pintor numa figuratividade fatual 

passível de ser cotejada pelo enunciatário com as figuras da semiótica do mundo 

natural, os desvios nos formantes figurativos responsáveis por criar contradição e 

subjetividade na representação também são atenuados, como os que foram 

comentados sobre o quadro de Visconti. A subjetividade quando existe se manifesta 
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em pequenas dissoluções dos contrastes acromáticos tonais, como em algumas 

figuras de Morte de Estácio de Sá (Fig. 20, p. 119) e na figura central de Anchieta 

(Fig. 25, p. 130). No entanto, essas interferências não chegam a abalar tonicamente 

a função referencial da configuração eidética, pois, como já afirmamos, as 

características distintivas do eidético suportam mais as variações do entorno. Os 

formantes figurativos que resistem às investidas tonais são suficientes para o 

reconhecimento referencial, para estabelecerem um crivo de leitura naturalizante. 

 Nesse sentido, há uma clara oposição no PE entre as categorias /dominante/ 

vs. /subordinado/ que revela uma importante estratégia de manipulação plástica por 

trás da universalidade do discurso implicativo. Essa estratégia opera a concentração 

extensiva e o fechamento intensivo dos valores plásticos que adentram o campo de 

presença, como o reverso, como a outra face da imagem difusora do discurso 

republicano na obra de Parreiras. Em relação à dominância/subordinação plástica, 

Teixeira afirma: 

 
A observação de tais contrastes [plásticos], que podem tanto realizar-se 
como simples oposição binária, quanto obedecer a uma série de 
combinações e superposições, encaminha a análise para uma primeira 
descrição, que observará sistemas semissimbólicos realizando-se seja 
sobre apenas uma categoria da expressão, seja sobre uma hierarquia de 
categorias, seja ainda sobre uma verdadeira redundância do significante. 
(TEIXEIRA, 2001, p. 303) 

 
 De acordo com a autora, os contrastes plásticos se organizariam a partir de 

três possibilidades: (1) em apenas uma categoria; (2) numa redundância de 

categorias e (3) numa hierarquia de categorias plásticas. Em relação à organização 

plástica na produção oficial histórica de Parreiras, o predomínio de um estilo 

enuncivo no qual se sobressai a categoria eidética é produto de uma ordem 

hierárquica em que essa categoria rege, domina as demais categorias plásticas, 

subordinando-as e subjetivando-as. O efeito disso é o impacto que o eidético e, por 

conseguinte, que o aspecto mais intelectual do figurativo tem sobre o enunciatário. 

Em outras palavras, a subjetivação de algumas categorias plásticas é que possibilita 

o domínio e a objetivação do universo figurativo. É pertinente notar que a hierarquia 

de valores é uma das características do autoritarismo, de regimes pautados pela 

exclusão e pela relação assimétrica superioridade/inferioridade, configurando aquilo 

que Zilberberg chama de um estilo de valores de absoluto e de um discurso 

concessivo. No entanto, esse tipo de ordenação não afeta o estilo universal e o 
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discurso implicativo dessas obras, acentuando, na verdade, a força do discurso 

figurativo. 

 Em contrapartida, na produção histórica pessoal do pintor ocorrem dois tipos 

de ordem distintos: se por um lado há o domínio e a objetivação das categorias 

cromáticas e matéricas, subordinando a categoria eidética que é subjetivada e 

definindo uma organização em hierarquia, por outro lado, a relação entre as 

categorias cromáticas e matéricas se encontra numa organização mais redundante, 

justapositiva, afirmando num grau muito semelhante de intensidade a desintegração 

das configurações eidéticas e da figuratividade da cena. A dominância de um 

número maior de categorias subordinando um número menor de categorias nos leva 

a falar de valores mais participativos, característica mais democrática que se 

encontra no cerne de um estilo de valores de universo e de um discurso implicativo. 

Essa ordenação tem como efeito de sentido a difusão do aspecto sensível que 

caracteriza o cromático e o matérico. Portanto, sob o discurso concessivo subjaz no 

significante dessas obras o discurso implicativo, matizando as análises semióticas 

articuladas na relação PE/PC. Enquanto o estilo enuncivo aproxima o enunciatário 

da História por um distanciamento plástico, o estilo enunciativo o aproxima dos 

valores da pintura por um distanciamento da História. 

 Logicamente, enquanto signo, a pintura histórica de Parreiras só pode ser 

analisada levando-se em consideração a solidariedade entre PE e PC que define a 

função semiótica, sendo sob essa perspectiva que podemos afirmar que a maior 

hierarquia, desigualdade e fechamento plástico do estilo enuncivo promovem a 

redundância, a maior igualdade e difusão de seu discurso implicativo, por afirmar de 

maneira tônica os contrastes eidéticos. Por outro lado, a maior redundância, 

igualdade e mistura plástica do estilo enunciativo promovem a hierarquia, a 

desigualdade, o fechamento de seu discurso concessivo, pois, ao afirmar 

tonicamente os contrastes cromáticos e matéricos, afeta o crivo de leitura dos 

objetos da semiótica natural. Assim, quanto à organização plástica do estilo 

enuncivo, sua estratégia de manipulação do enunciatário é evidente, já que, se o 

pintor desse a mesma importância a todas as categorias plásticas, comprometeria 

seu conteúdo figurativo, ao passo que, se, ao inverso, empregasse apenas uma 

categoria, como a eidética, poderia comprometer uma práxis sobre o dizer-

verdadeiro na pintura de história, tendo em vista que na construção da “verdade 
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histórica”, salvo algumas exceções da pintura decorativa, está subentendido um 

simulacro que contemple todas as categorias visuais da realidade aparente. 

 Dentro dos efeitos enunciativos de aproximação figurativa, a estratégia de 

inserção de figuras voltadas para o interior do enunciado foi utilizada por Parreiras 

em vários trabalhos, como Os desterrados (Figs. 14, p. 96 e 16, p. 101), A conquista 

do Amazonas (Fig. 18, p. 111), O evangelho nas selvas (Fig. 4, p. 47), Fundação da 

cidade de Niterói (Fig. 28, p. 148) ou Os invasores (Fig. 7, p. 60), por exemplo. 

Diferentemente do efeito de aproximação extremamente subjetivo projetado 

plasticamente pelos contrastes cromáticos e matéricos nas últimas obras do pintor, a 

subjetividade presente nesse recurso resulta numa aproximação do enunciatário 

sem que se tenham perdas na objetividade da cena. 

Se for lícito falarmos em graus, em intensidades diferentes de aproximação 

ou de subjetividade, a aproximação figurativa seria então menos fechada, menos 

impactante e mais aberta, mais fraca comparada às aproximações plásticas. Isso 

nos permite afirmar que as projeções do sujeito da enunciação decorrentes desse 

uso do figurativo causam efeitos que podemos chamar de aproximação objetiva. 

Esse saber é empregado como estratégia de manipulação do enunciatário desde o 

início da produção paisagística do pintor,132 quando Parreiras adota em algumas 

pinturas o partido de composição romântico em sua vertente pitoresca: 

 
As paisagens dos primeiros anos de Parreiras são ainda fortemente 
dominadas pela linguagem da paisagem pitoresca, com seus planos, 
distâncias, texturas, caminhos e a presença de uma figura solitária, de 
costas, ou de grupos pitorescos. (SALGUEIRO, 2000, p. 37) 

 
 Desse modo, a projeção do enunciatário no acontecimento do enunciado 

através de uma figuração inclusiva introduz uma estratégia eficiente de aproximação 

na produção histórica de Parreiras, sem que os valores plásticos mais subjetivos da 

pintura se sobressaiam em realação aos valores mais objetivos da cena. 

Curiosamente, soma-se a isso o fato de que esses trabalhos apresentam um tipo de 

ordem figurativa mais hierárquica, em que os actantes sujeitos em disjunção com 

seus objetos de valores se dispõem topologicamente abaixo e/ou em torno, apesar 

de por vezes sobrepostos aos actantes detentores de um saber e de um poder que 

delegam um fazer aos primeiros. Em termos tensivos, isso marca uma posição 

inferior e uma direção átona para os sujeitos em disjunção, ao passo que aqueles 
                                                
132 O quadro Foz do rio Icaraí na p. 43 desta tese é representativo desse uso figurativo. 
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que estão conjungidos aos seus objetos se caracterizam por uma posição de 

superioridade tônica. Podemos afirmar então que uma dupla organização em 

hierarquia atravessa os trabalhos em questão: a primeira em relação aos contrastes 

plásticos, a segunda em relação às oposições figurativas que concretizam 

hierarquias disseminadas também no nível narrativo, e gerando mais intensidade no 

texto como um todo, acelerando, por exemplo, debreagens e embreagens temporais 

e espaciais no nível da sintaxe discursiva. 

Inversamente a esse emprego específico de figuratividade e de ordenação, a 

ausência de figuras voltadas para o interior do enunciado coincide, em trabalhos 

como Fundação da cidade do Rio de Janeiro (Fig. 24, p. 129), Fundação da cidade 

de São Paulo (Fig. 19, p. 117) e Primeiros passos (Fig. 26, p. 131), por exemplo, 

com um tipo de ordenação em que a justaposição, a redundância domina a maior 

parte das posições, reservando uma ordenação hierárquica a setores menores da 

composição. Esse tipo de ordem que se assemelha a um friso clássico em sua 

regularidade e atonia nos acentos133, base do método contínuo de compor, 

manipula, como vimos, pelo distanciamento e pela objetividade. Nesse caso, a 

atenuada projeção das marcas enunciativas no enunciado, intensificando ainda mais 

o estilo enuncivo/universal dessas obras, é compensada por uma maior clareza 

como estratégia. Se a clareza nessas obras aumenta, aumentando também a 

previsibilidade com que o enunciatário entra em contato com os valores do texto, a 

força diminui na mesma razão. Como estratégia de manipulação que tem por 

objetivo instruir, educar, reiterando o que deve estar escrito nos livros, esse tipo de 

ordenação plástica e figurativa operada pela mistura se distancia mais da triagem 

enquanto operador tensivo que concentra valores como exclusão e retração, 

difundindo, ao contrário, valores como participação e expansão. 

No quadro Primeiros passos, a pouca hierarquia entre as figuras, denotada 

pela pouca diferença de tamanho e de posição, constrói o sentido de participação, 

de expansão, de igualdade, de liberdade, enfim, erige o tema abstrato da identidade 

nacional dentro de um estilo de valores extremamente universal. Da diminuta 

embarcação na extrema direita de onde partem duas personagens, uma delas 

carregando a outra ferida, passando pelo tambor-mor também ferido ao chão do 

primeiro plano, e pela multidão mais ao centro do quadro, até chegar ao grupo 
                                                
133 Daí vem a monótona, a átona dinâmica compositiva imputada pela crítica à Batalha dos 
Guararapes, de Vítor Meireles (Cf. DUQUE-ESTRADA, 1995, p. 177-179). 
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armado proponente da emancipação à extrema esquerda, há evidentemente uma 

átona articulação gradativa e ascendente que narra a performance da independência 

numa sequência de três etapas. O quadro, que concretiza quase integramente a 

categoria temática /liberdade/ e narra um episódio que data de janeiro de 1822, e 

que foi preterido pelo regime monárquico, mistura e iguala classes, gêneros, idades 

e vozes em oposição à categoria /opressão/, paradoxalmente oprimida pela 

espacialidade deslocada da escuna portuguesa à extrema direita. 

 Se alguns quadros possuem aquilo que denominamos de uma aproximação 

objetiva no universo figurativo, toda a produção histórica do pintor, mas 

principalmente aquela realizada por encomendas, é pautada por marcas 

enunciativas eidéticas menos evidentes, e nesse sentido trazem mais estabilidade à 

cena do que aquelas produzidas pelas categorias cromáticas e matéricas. A 

presença dessas marcas eidéticas é que a rigor fundamenta e articula expressão e 

conteúdo na obra histórica de Parreiras, mantendo o distanciamento necessário à 

estabilidade da representação, estabelecendo o que podemos chamar de um 

distanciamento subjetivo. O emprego desse tipo de contraste destitui parcialmente a 

função de discreção do eidético, utilizando-o de forma não gradativa na criação de 

continuidade, como Arnheim descreveu em relação a um quadro de Paul Klee.134 

Esse tipo de linha, que podemos definir como “conjuntiva”, tem na composição a 

função de “unir a linha principal do conjunto com as secundárias” (SAGARÓ, 1968, 

p. 15).135 

 O uso da linha de conjunto em Primeiros passos, além de relacionar 

temporalidades anteriores e posteriores, bem como espaços distintos, tonifica e 

articula o gesto coletivo que constrói a participação das personagens na edificação 

da identidade nacional. Uma articulação com tal importância e de natureza 

imperceptível para o enunciatário inscrito no senso comum é fundamental na 

manutenção do simulacro de verdade histórica que caracteriza o discurso implicativo 

da pintura histórica de Parreiras. O pintor mantém o distanciamento objetivo que 

marca sua linguagem figurativa, o nível superficial do enunciado, manipulando a 

matéria-prima do texto planar. Não só as linhas de conjunto, mas todos os demais 

contrastes eidéticos articulados na topologia do texto, que foram analisados e 

ilustrados pelos esquemas até aqui, são talvez a maior estratégia de Parreiras para 
                                                
134 Cf. a p. 138 desta tese. 
135 “(...) conjuntiva (...) unir la línea principal del conjunto con las secundarias.” 
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persuadir e manipular o enunciatário, haja vista que as demais categorias se 

subordinaram a essa. 

 

3.2. Práxis enunciativa: interdiscursividade e criação plástica 

 A produção artística como ato de linguagem individual gerador de 

conhecimento está sempre implicada em sua organização como campo específico 

do saber, bem como ao diálogo com outros campos do conhecimento e com outros 

sistemas de significação, participando assim da economia de valores inerente às 

interlocuções, às interações intertextuais e interdiscursivas presentes no ambiente 

social. Numa análise sobre a teoria literária de Mikhail Bakhtin aplicada à cultura de 

massa, Robert Stam diz que, para o autor russo, “a consciência individual é um fato 

sócio-ideológico: sem seu conteúdo semiótico, ideológico, ela não existe” (STAM, 

1992, p. 30). Essa consciência coletiva realizada num texto não é simples repetição 

de outros textos ou discursos, e pode atuar no poder de convencimento, no fazer 

persuasivo do enunciador sobre o fazer interpretativo do enunciatário.  

 Se a semiótica francesa tem como unidade e amplitude de análise a 

imanência do texto, isto é, o que ele diz e como ele faz para dizer o que diz a partir 

de um determinado sistema de manifestação, o reconhecimento de múltiplas 

referências no texto não estabelece uma relação de causa; essas referências não 

são pistas genéticas que servem de explicação ao texto, sendo antes marcas 

gerativas que fazem parte do processo de significação articulado no próprio texto. 

 É nesse sentido que a coerção exercida pelas fontes históricas sobre a 

pintura de história de Antônio Parreiras não é uma causa determinante de sua 

produção, mas faz parte de uma rede isotópica que sua pintura simultaneamente 

reitera e ressemantiza, no intuito de atingir o máximo de coerência discursiva, de 

afinar-se ao discurso oficial dos Institutos Históricos. Essa relação solidifica a 

verdade histórica, que é nesse caso um efeito de sentido concretizado pela 

quantidade de vezes, pela previsibilidade dos valores veiculados. O mesmo ocorre 

com as referências pictóricas encontradas na produção histórica do pintor, e que 

fazem coro com uma práxis já estabelecida pela pintura nacional e universal, ao 

mesmo tempo em que ressignifica essa práxis. 

 A recuperação, a convocação, a atualização, a realização e a ressignificação, 

a ressemantização relacionadas a estruturas, a esquemas pertencentes ao campo 
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discursivo da pintura faz parte do que a semiótica designou como práxis enunciativa, 

já assinalada neste trabalho. Um trecho de Bertrand relacionado à práxis enunciativa 

diz o seguinte: 

 
Compreende-se que a enunciação individual não possa ser examinada 
independentemente do imenso corpo de enunciações coletivas que a 
precederam e que a tornam possível. A sedimentação das estruturas 
significantes resultante da história determina todo ato de linguagem. Existe 
o sentido do que “já está aí”, depositado na memória cultural, arquivado na 
língua e nas significações lexicais, fixado nos esquemas discursivos, 
controlado pelas codificações dos gêneros e das formas de expressão que 
o enunciador, quando do exercício individual da língua, convoca, atualiza, 
reitera, refaz, ou ao contrário, recusa, renova e transforma. (BERTRAND, 
2000, p. 55 e 56)136 

 
 Ao recuperar e ressignificar procedimentos figurativos e procedimentos 

plásticos relacionados ao “corpo de enunciações coletivas” da pintura nacional e 

internacional, a pintura histórica de Parreiras, além de reafirmar a pintura como 

campo de conhecimento estabelecido, revive, reinventa certos esquemas 

implicativos, já utilizados ou consagrados pela pintura. Sendo fruto de uma prática 

interdiscursiva, esses esquemas não são somente estruturas textuais evocadas, 

mas atos de linguagem atualizados e ressemantizados, a partir de outros discursos. 

Analisaremos então alguns desses atos, que também configuram estratégias de 

manipulação, pois recriam procedimentos estabelecidos pertencentes a uma retórica 

artística que objetiva a persuasão do enunciatário. 

 O conceito de práxis enunciativa resvala em oposições artísticas tão antigas 

quanto polêmicas e não resolvidas, que estão sempre presentes no âmbito de sua 

teoria e de sua produção, e que podemos resumir aqui por oposições como 

/imitação/ vs. /criação/ ou /tradição/ vs. /originalidade/, como propõe o historiador de 

arte Janson: 

 
Cada obra de arte ocupa seu próprio lugar específico no espectro 
daquilo que chamamos de tradição. Sem a tradição – a palavra 
significa “aquilo que nos foi legado” – nenhuma originalidade seria 
possível; ela nos propicia, por assim dizer, uma plataforma sólida e 
segura a partir da qual o artista dá o seu salto de imaginação (...) 
Estejamos ou não conscientes dela, a tradição é a estrutura dentro da 

                                                
136 “On comprend que l’énonciation individuelle ne puisse être envisagée indépendamment de 
l’immense corps des énonciations collectives qui l’ont précédée et qui la rendent possible. La 
sédimentation des structures signifiantes, résultant de l’histoire, determine tout acte de langage. Il y a 
du sens ‘déjà-là’, déposé dans la mémoire culturelle, archivé dans la langue et les significations 
lexicales, fixé dans les schèmes discursifs, contrôlé par les codifications des genres et des formes 
d’expression que l’énonciateur, lors de l’exercice individuel de la parole, convoque, actualise, réitère, 
ressasse, ou au contraire révoque, récuse, renouvelle et transforme.” 
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qual forjamos nossa opinião sobre as obras de arte e avaliamos seu 
grau de originalidade. (JANSON, 1996, p. 9) 

 
 O que Janson designa por “tradição” é formado por aquele corpo de 

enunciações coletivas citado por Bertrand, sendo a “originalidade”, então, fruto 

dessa “plataforma sólida” em que os esquemas visuais são depositados, são 

arquivados  nesse campo de conhecimento artístico, para depois serem invocados e 

atualizados na recriação operada pela produção. Daí, por exemplo, o pintor Degas 

dizer que a criação artística, “que a Arte é uma convenção, que a palavra arte 

implica a noção de artifício” (VALÉRY, 2003, p. 133). Está claro que, nessa 

declaração, a tradição, o saber artístico acumulado dentro de uma práxis 

enunciativa, que Degas chama de “convenção”, é o ponto de partida da criação, 

convenção que é ressignificada pela relação com discursos pictóricos e objetos da 

semiótica natural. 

Há um vasto campo de aspectos a ser explorado em relação à práxis 

enunciativa na pintura, porém nos concentraremos naqueles que nos parecem mais 

gerais e pertinentes no momento. Para tanto, nos apoiaremos na tríade que 

estruturou o capítulo anterior sobre o gênero histórico, a saber, o tema, a 

composição e o estilo, para analisarmos procedimentos enunciativos englobando o 

PC e o PE. Estes procedimentos parecem ser de dois tipos: (1) transformam o 

discurso do outro através da paráfrase de certos procedimentos figurativos que 

cercam o tema; (2) transformam o discurso do outro através da estilização de certos 

procedimentos plásticos que envolvem a composição. Nesses dois procedimentos, 

Antônio Parreiras recupera de outras pinturas aspectos tensivos vinculados à força 

de formantes figurativos e plásticos que, ora atuando em relações figurativas 

específicas, realizam uma espécie de paráfrase, no sentido de uma “tradução livre” 

(FERREIRA, 1993, p. 404), ora atuando na própria constituição dos formantes 

plásticos, realizam um determinado efeito de sentido estilístico que, segundo 

Focillon, decorre não de relações específicas, mas de “uma série de relações”, de 

“uma sintaxe” (FOCILLON, 2001, p. 20) plástica disseminada por toda a superfície 

planar. 

 

3.2.1. Paráfrases figurativas 
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 De acordo com Fontanille, a práxis enunciativa comporta basicamente quatro 

operações existenciais através das quais as grandezas e os enunciados circulam, a 

saber: o devir dos modos de existência virtual, atual, real e potencial: 
 

Em termos de presença – isto é, em relação, ao mesmo tempo, aos 
aspectos espaciais e temporais –, a práxis enunciativa administra, entre 
outras coisas, o modo de existência das grandezas e dos enunciados que 
compõem o discurso: ela os apreende no estágio virtual (enquanto 
entidades pertencentes a um sistema), ela os atualiza (enquanto seres de 
linguagem e de discurso), ela os realiza (enquanto expressões), ela os 
potencializa (enquanto produtos do uso) etc. Os modos de existência, dos 
quais a práxis administra a distribuição e a variação, dizem respeito 
diretamente às relações entre sistema e discurso, já que o sistema é por 
definição virtual. (FONTANILLE, 2007, p. 273) 

 
 Assim é que traços de enunciados cristalizados por um partido de composição 

como o romântico pitoresco são recuperados por Parreiras do sistema virtual que os 

estoca num processo de atualização, sendo realizados pelo uso e potencializados 

novamente em direção à virtualidade do sistema. Daí decorre a associação entre 

esses traços que são ressignificados e aqueles pertencentes a uma determinada 

produção de origem. A práxis enunciativa associada ao universo figurativo na pintura 

histórica oficial de Parreiras, por se tratar de uma produção caracterizada por um 

discurso implicativo, evoca do sistema enunciados mais ou menos estereotipados. 

Isso contribui também para que essa produção seja considerada conservadora, já 

que seu tratamento figurativo, tendo como prioridade a previsibilidade dos 

enunciados históricos, problematiza sutilmente as questões estéticas, pois teme 

desvirtuar os enunciados originais e faltar com a “verdade”. Essa transformação sutil 

das referências de origem gera distorções de interpretação que enxergam na pintura 

histórica de Parreiras simples valores documentais, como se estivesse ao alcance 

de qualquer produção registrar o real: “Os quadros históricos de Antônio Parreiras 

não são de grande valor artístico. Percebe-se uma maior preocupação documental 

nas obras, além da fidelidade às fontes históricas” (SILVA, 2007, p. 15). 

 O procedimento parafrásico que recupera e traduz traços figurativos não tem 

tanto um efeito estilístico na obra, apropriando-se de fragmentos de enunciados 

figurativos para ressignificá-los em contextos específicos. Esse procedimento de 

“citação livre” presente na pintura histórica de Parreiras não resulta na inserção ou 

na construção de um estilo, mas introduzir um acento na construção do sentido. 

Entretanto, utilizando em sua produção traços do que Janson designa por tradição, 

Parreiras inscreve sua pintura de história num discurso estabilizado, solidificado por 
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uma retórica artística. O prestígio dessa retórica, mesmo já defasada com o advento 

do modernismo, sela a confiança, o contrato fiduciário estabelecido entre enunciador 

e enunciatário, fazendo parte da estratégia enunciativa de tanto sucesso que 

Parreiras empreendeu. 

O uso que o pintor faz da retórica figurativa da estética do pitoresco já 

comentada nesta tese desloca completamente o uso que um ícone da paisagem 

romântica universal, como o pintor Caspar David Friedrich (1774-1840), faz da 

figuração humana no primeiro plano. Em trabalhos como O monge à beira-mar 

(1810 - Fig. 34) ou Nascer da lua junto ao mar (c. 1821), o efeito é lírico, as figuras 

contemplam a paisagem numa narrativa materializada discursivamente pelo tema da 

saudade, do desejo de integração, de retorno à unicidade, à conjunção com o objeto 

natureza. 

 

 
Fig. 34 - O monge à beira-mar (c. 1810). Óleo sobre tela, 65,7 x 46,7 
cm. 

 
Parreiras opera um deslocamento desse contexto no pendant Os desterrados 

(Figs. 14, p. 96 e 16, p. 101), particularmente, n’A partida (1902 - Fig. 16). As figuras 

humanas, numa postura de contemplação do horizonte, somadas ao cruzeiro no 

plano intermediário, concretizam a saudade e a busca por identidade como temas 

abstratos da estética do pitoresco. Contudo, o objeto concreto de busca desse 

sujeito, a natureza, não mais figurativiza uma saudade metafísica, elevada, desejosa 

de unicidade, de completude interior, mas uma saudade concreta da perda de 

identidade e de pertencimento a uma nação, a um mundo que, mesmo depois de 

instaurado, se apresenta como um cenário de desolação, oscilando 
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melancolicamente entre a vida e a morte. Cabe à figura do cruzeiro, com seu tônico 

contraste entre vertical/horizontal, o papel de mediador dessa oposição semântica, 

encarnando a hesitação entre os dois polos. A paráfrase figurativa desloca, desvirtua 

parcialmente e de forma sutil o conteúdo do enunciado pitoresco. 

Essa práxis figurativa recupera também uma práxis vinculada à pintura de 

gênero e à estética realista de Courbet, particularmente à sintaxe plasmada em 

Depois do jantar em Ornans (c. 1849 - Fig. 35). 

 

 
Fig. 35 - Depois do jantar em Ornans (c. 1849). Óleo 
sobre tela, 195 x 217 cm. 

 
Nesse trabalho de Courbet, a introdução da figura de costas em tamanho 

quase natural e no centro de numa cena doméstica, abre uma concessão em 

relação ao paradigma desse tipo de pintura de gênero. A concessão é tão intensa, 

que para Blake o efeito parece de negação do ponto de vista do enunciatário: 

 
E, embora não fosse incomum nos quadros de refeições retratar pessoas 
vistas de costas, é pouco convencional colocar uma personagem nessa 
pose no centro da cena. Este artifício parece negar ao espectador o ponto 
de vista privilegiado de onde tudo o que tem importância é idealmente 
visível. (BLAKE; FRASCINA, 1998, p. 71) 

 
 Entretanto, o que esse procedimento nega efetivamente é a possibilidade de 

uma projeção actorial por debreagem enunciva, mais frequente como ponto de vista 

do enunciatário nesse gênero, ou seja, sua posição objetiva de mero espectador 

localizado fora da cena, que foi transformada nessa obra pela introdução de uma 

marca enunciativa. Por ser um actante que introduz subjetividade na cena, ele 

“parece negar ao espectador o ponto de vista privilegiado”, que seria uma visão 

integral proporcionada pelo distanciamento. Em Depois do jantar, o sujeito 
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enunciatário cognitivo transforma-se num sujeito passional através de sua projeção 

na figura central. Courbet afirma assim que o efeito de sentido realista, ao contrário 

de seu sentido lexical mais corriqueiro, se dá concessivamente pela resolução de 

mitologias, ocorrendo entre o objetivo e o subjetivo, entre o palpável e o impalpável. 

Uma lógica concessiva também permeia Os desterrados. Contudo, sua 

subjetividade sofre uma abertura de intensidade e uma mistura na extensidade em 

direção a uma realidade mais concreta – se comparada à subjetividade mais intensa 

normalmente presente na paisagem pitoresca –, apesar do efeito de sentido 

inesperado, estranho, corolário da polifonia produzida pela articulação de valores 

poéticos e prosaicos. Se as figuras humanas convocam a práxis subjetiva do 

romantismo, as figuras do cruzeiro e da árida paisagem conduzem o enunciatário à 

objetividade de um realismo desolador. Daí o efeito crítico que essa obra tem para 

Levy, criado em última análise por essa sintaxe figurativa heteróclita que aproxima a 

práxis histórica da práxis da paisagem romântica, através do tema abstrato comum 

da saudade e da angústia frente à falta de identidade nacional. 

 A práxis enunciativa d’Os desterrados evoca ainda procedimentos discursivos 

presentes na obra Os descobridores (1899 - Fig. 36), do pintor brasileiro Belmiro de 

Almeida (1858-1935). 

 

 
Fig. 36 - Os descobridores (1899). Óleo sobre 
tela, 260 x 200 cm. 
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 Percebe-se claramente que o que Os desterrados recupera do quadro de 

Belmiro, assim como o que atraiu Belmiro para o assunto, “não é o aspecto brilhante 

do evento”, mas “a trágica odisséia dos degredados abandonados na nova terra por 

Cabral, gesto que pôs à mostra a melancólica pequeneza da alma humana” (REIS 

JÚNIOR, 1984, p. 51). Perplexidade, saudade, identidade, são temas que 

atravessam Os descobridores. Se a figura de pé, que fita o horizonte, projeta como 

formante remanescente da estética do pitoresco uma espécie de subjetividade lírica 

e intemporal à cena, sendo regida pelos universais semânticos /vida/ e /liberdade/, a 

figura sentada que olha para fora da cena, sua sobreposição e sua continuidade em 

relação à árvore ressequida são traços figurativos regidos pelas categorias 

semânticas /morte/ e /opressão/. Ambas materializam, de forma objetiva, prosaica e 

crítica, os temas abstratos, inserindo-os na discussão proposta pelo regime 

republicano. O papel da figura da árvore em particular, quase sem folhas, mas de 

galhos extremamente dinâmicos, é reiterado em termos semânticos pelo cruzeiro 

d’Os desterrados. Ambas as figuras concentram esses polos semânticos tanto na 

expressão, quanto no conteúdo. O emprego dessa sintaxe potencializa um novo tipo 

de enunciado a ser estocado no sistema, preservando em parte a paráfrase inicial 

de traços do estilo pitoresco. 

 Outro formante que figura na práxis enunciativa de Parreiras é o rochedo que 

figura em Anchieta. Presente de forma mais recorrente na produção de paisagem, a 

exemplo de Cataratas de Iguaçu (1920) ou Rochedos em alto mar (1932 - Fig. 37), a 

utilização dessa figura em Anchieta evoca diretamente trabalhos de Grimm, que a 

empregou em diversas pinturas como em Rochedo da Boa Viagem (1887 - Fig. 38) 

ou Vista da ponta de Icaraí (1884 - Fig. 39), como um traço oriundo da estética 

romântica do sublime e do realismo de Courbet. 

 

 
Fig. 37 - Rochedos em alto mar (1932). 
Têmpera sobre papel, 94,9 x 118,3 cm. 
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Fig. 38 - Rochedo da Boa Viagem (1887). 
Óleo sobre tela, 80 x 61 cm. 

 

 
Fig. 39 - Vista da ponta de Icaraí (1884). Óleo sobre tela, 81,5 x 152 cm. 

 
Na estética do sublime, a figuração do rochedo como actante antissujeito da 

narrativa denota a agressividade da natureza face ao actante sujeito humano, 

disjungindo-o de seu objeto, falta que se concretiza semanticamente não mais como 

saudade, mas como angústia. A intensidade dessa figura utilizada em Ravina 

rochosa (c. 1823 - Fig. 40) por Friedrich pode ser comparada ao primeiro plano de 

Ventania (Fig. 6, p. 57), já comentada no primeiro capítulo desta tese. 

 



 
 
 

202 
 

 
Fig. 40. Ravina rochosa (c. 1823). Óleo sobre 
tela, 94 x 74 cm. 

 
Em Anchieta, como vimos, esse formante tem sua função deslocada, 

correspondendo sua força não a um valor semântico fundamental de intimidação ou 

de opressão, mas de libertação por sua sintaxe figurativa específica relacionada à 

Anchieta e com o conteúdo da cena. O papel do rochedo, dentro do efeito de 

verdade histórica pretendido em Anchieta, é tributário tanto de um conteúdo poético 

e subjetivo, como o do romantismo, quanto de um conteúdo prosaico e objetivo, 

como o do realismo. A tonicidade opressora presente em Rochedo da Boa Viagem é 

convertida em instante transformador e libertador, concentrado na luz e na matéria 

rochosa de Anchieta. O herói ultrapassa, sublima a opressão de sua condição 

material figurativizada na rocha como discurso implicativo, através da matéria 

significante desse actante, que transforma concessivamente a sua função designada 

pelo romantismo, ao materializar o lampejo poético da personagem. A paráfrase 

figurativa é, nesse caso, desvirtuada e redirecionada em termos de conteúdo. 

 A práxis figurativa na produção de Parreiras é heterogênea, sendo esse 

material referencial variado. Na Fundação da cidade de São Paulo, a paráfrase 

recupera o enunciado principal da Primeira missa no Brasil, (1860 - Fig. 41) de 

Meireles; no entanto, o que Parreiras convoca da cena, como nas paráfrases 

anteriores, não são somente as poses das figuras humanas e as outras figuras, 

como, de acordo com Franz, o próprio Meireles importa de outras pinturas: 

 



 
 
 

203 
 

Vítor Meireles buscou inspiração para a cena principal de sua obra em outra 
missa, a do pintor francês Horace Vernet (1789-1863). A missa pintada por 
Vernet intitula-se “Première messe em Kabyli” (1853), lembrando que o 
procedimento por citação é absolutamente legítimo dentro do gênero 
Pintura Histórica (...) No Museu Granet, na Provença, França, encontramos 
outra missa intitulada “Une messe au Louvre pendant la Terreur”, datada de 
1847, de autoria de Marius Granet (1775-1849). O altar do centro, com um 
padre levantando a hóstia, e outro de joelhos segurando suas vestes 
lembram a cena principal da “Missa” de Vítor Meireles. (FRANZ, 2007, p. 5 
e 6) 

 

 
Fig. 41 - Primeira missa no Brasil (1860). Óleo sobre tela, 268 x 356 cm. 

 
 Ao invés dessa transposição, a Fundação cita ao mesmo tempo textual e 

livremente as posturas figurativas da Primeira Missa. Em termos gerais, a Fundação 

recupera o contraste dos personagens e figuras do enunciado principal, como o altar 

e a cruz, por exemplo. As figuras ajoelhadas e curvadas em torno do altar remetem 

diretamente às figuras dos quadros de Meireles e Vernet (Fig. 42); por outro lado, o 

padre, localizado mais acima, ao invés de erguer tonicamente um cálice ou uma 

hóstia, como nas pinturas de Meireles ou de Granet (Fig. 43), faz um gesto átono 

com os braços que, contudo, ascende de forma gradativa pela forquilha do tronco da 

árvore e por sua copa que se espraia na área superior. 
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Fig. 42 - Première messe en Kabyli 
(1855). Óleo sobre tela. 

 

 
Fig. 43 - Une messe au 
Louvre pendent la 
Terreur (1847, 
pormenor). Óleo sobre 
tela. 

 
Nesse sentido, a Fundação também aproxima o seu discurso da Primeira 

missa ao ser contextualizado na paisagem e ,assim como no texto de Meireles, 

Parreiras articula a elevação do altar à figura de uma árvore como o ápice, como o 

instante de maior expansão e intensidade da composição. 

 A figuração d’Os mártires cria paráfrase de parte do enunciado principal de 

Três de maio, 1808 (c. 1815 - Fig. 44), de Goya (1746-1828). 
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Fig. 44 - Três de maio, 1808 (c. 1815). Óleo sobre tela, 297 x 406 cm. 

 
A cena principal d’Os mártires atualiza e realiza grande parte da força do Três 

de maio descrita aqui por Janson: 

 
A pintura tem toda a intensidade emocional da arte religiosa, mas esses 
mártires estão morrendo pela Liberdade, e não pelo Reino do Céu; seus 
carrascos, além do mais, não são agentes de Satã, mas da tirania política – 
uma formação de autômatos sem rosto, insensíveis ao desespero e revolta 
de suas vítimas. (JANSON, 1996, p. 316) 

 
 Esse comentário poderia perfeitamente ter sido feito para Os mártires, pois 

fala de um sujeito em processo de transformação, em vias de se disjungir 

definitivamente de seu objeto de valor mais precioso, a vida, desencadeada pela 

busca de outro objeto, a liberdade. Se há uma compensação na performance desse 

sujeito, essa não é uma recompensa material, mas o reconhecimento social que 

permanecerá como exemplo. No esquema narrativo dos textos de Goya e de 

Parreiras, a performance do antissujeito “carrascos”, destinatário manipulado pelo 

destinador “tirania política”, tem uma consequência negativa para o sujeito, a 

privação de seus objetos de valores, e uma consequência positiva para o 

antissujeito na aquisição dos mesmos objetos. 

 Esses sujeitos em disjunção, concretizados em Três de maio por “um grupo 

de cidadãos madrilenos” (JANSON, 1996, p. 316) prestes a serem executados pelas 

tropas bonapartistas, e em Os mártires pelos “principais chefes republicanos” 

(PARREIRAS, 1927, p. 1) do levante de Pernambuco, configuram uma verdadeira 

figuração do mártir estereotipada a partir do esquema figurativo e compositivo de 
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Goya. Se, em A execução do imperador Maximiliano (1867 - Fig. 45), Édouard 

Manet (1832-1883) recupera em grande parte o procedimento figurativo e 

compositivo de Três de maio, falta-lhe o elã rápido e breve, dominante na obra de 

Goya em parte pelo efeito de grande contraste figurativo entre os grupos. 

 

 
Fig. 45 - A execução do imperador Maximiliano 
(1867). Óleo sobre tela, 252 x 305 cm. 

 
Esse elã é parcialmente atualizado e potencializado n’Os mártires (Fig. 21, p. 

120). A obra inverte a posição dos grupos, posicionando os mártires à direita e seus 

carrascos à esquerda, mas o procedimento de contraste desses grupos é 

recuperado ao opor o papel opressor dos soldados, perspectivados numa fileira de 

figuras que desencadeia a execução, ao papel dos oprimidos, articulados numa 

relação estroboscópica que realiza a sua queda. Em relação a esse grupo, a figura 

caída no chão é praticamente uma citação da figura de Três de maio (Fig. 46). 

 

  
Fig. 46 - Os mártires e Três de maio (Pormenor da figura caída). 

 
 A inversão da posição dos grupos afeta diretamente o sentido. Se a leitura 

ocidental privilegia uma orientação topológica da esquerda para a direita, 

consequentemente há uma resistência maior se a leitura for da direita para a 

esquerda, que é o caso de Três de maio. Isso faz com que o ritmo de leitura da 

execução seja refreado. O que, contudo, não parece diminuir a intensidade da cena, 

pois aspectos figurativos, como a repetição dos soldados que o enunciatário 
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percorre concretizando a série de disparos, a dinâmica das vítimas concretizando a 

queda para a morte, assim como a extrema proximidade dos grupos, geram forte 

tonicidade. Em decorrência desses aspectos, o discurso de Três de maio cria um 

efeito de suspense em torno do tema da falta da liberdade e da identidade, enquanto 

n’Os mártires o discurso sobre o martírio promove a aceleração de seu desfecho, um 

efeito de sentido de impiedade. As paráfrases do enfileiramento dos soldados e 

principalmente da figura executada são actantes narrativos opostos que, por seu 

uso, ressignificam a figuração do martírio, potencializando um novo esquema para o 

assunto. 

 Como um último exemplo de interdiscursividade figurativa, podemos ver em 

Primeiros passos a atualização da figuração revolucionária de O juramento dos 

Horácios (1784 - Fig. 47), de David (1748-1825). 

 

 
Fig. 47 - O juramento dos Horácios (1784). Óleo sobre tela, 330 x 425 cm. 

 
 Primeiros passos (Fig. 26, p. 131) recupera a postura solene e rígida d’O 

juramento. A obra, a despeito de seu estilo linear austero, prenuncia a Revolução 

Francesa, sendo considerada um signo do patriotismo e do sacrifício pessoal pelo 

bem comum. Se, por um lado, O juramento é um exemplo de discurso artístico 

concessivo, pois rompe com a estética pictórica e sensualista do rococó, por outro, 

contudo, essa ruptura se dá através da retomada de preceitos estilísticos da tradição 

clássica, apoiando-se na estabilidade do discurso implicativo do passado. O poder 

pode se utilizar das duas modalidades de discurso, como sublinha Hauser: 
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A arte classicista tende certamente para o conservadorismo e se presta à 
perfeição para representar ideologias autoritárias, mas a perspectiva aristocrática 
encontra com frequência uma expressão mais direta no sensualismo e na 
exuberância barrocos do que no classicismo abstêmio e realista. (HAUSER, 1998, 
p. 628) 

 
Quando Primeiros passos “repete” e multiplica as posturas figurativas d’O 

juramento, atualiza esses dois aspectos. Além de reiterar o discurso revolucionário 

d’O juramento, retoma também parte do estilo fortemente reconhecido do passado, 

fortalecendo o seu próprio discurso. No entanto, Primeiros passos reitera não o 

discurso de um sujeito que defende sua nação da invasão de inimigos estrangeiros 

que ameaçam a soberania nacional, caso recorrente do discurso imperial, mas o 

discurso de engajamento de um sujeito na defesa de algo que seria mais primordial: 

a identidade nacional. Assim, Primeiros passos retoma o gesto ascendente das 

figuras d’O juramento, ressemantizando-o como a manifestação plástica e figurativa 

da conquista da independência de uma região, da independência brasileira e da 

fundação de um novo regime de governo. Mais do que isso até, Primeiros passos 

ressemantiza e questiona a imagem nacional construída pelo período imperial, 

apoiando o seu dizer persuasivo na precedência dos fatos: numa manobra que tenta 

reformular o contrato de veridicção sobre a independência, o discurso de Primeiros 

passos tenta instalar um novo crer verdadeiro, substituindo o grito do Ipiranga pelo 

que poderíamos chamar de o grito de Cachoeira. 

Como forma ainda de acentuar o dizer verdadeiro a partir do interdiscurso 

figurativo, Primeiros passos recupera um procedimento figurativo do gênero histórico 

pintura de batalhas, que tem como estereótipo a inserção de figuras feridas no 

primeiro plano, como ressalta, por exemplo, Gonzaga Duque num comentário sobre 

a Batalha dos Guararapes, de Vítor Meireles: “As figuras do primeiro plano, em 

número diminuto, devido ao respeito votado à praxe acadêmica, estão, a dizer com 

propriedade, fora de ação” (DUQUE-ESTRADA, 1995, p. 177).137 O contraste 

dessas figuras com outras figuras com performances distintas concretizadas em 

cenas de luta, de fuga, de observação ou de comemoração, por exemplo, 

materializa oposições em todos os níveis de sentido. 

                                                
137 Para citar alguns exemplos, podemos observar o uso desse procedimento figurativo em obras da 
pintura internacional, como A tomada de Smalah (1845), de Émile-Jean-Horace Vernet (1789-1863), 
e a famosa A liberdade guiando o povo (1831), de Delacroix, ou em obras nacionais, como a Batalha 
de Campo Grande (1871) e a Batalha do Avaí (1877), de Pedro Américo, por exemplo. 
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Em Primeiros passos, a figura carregada e outras figuras menores na extrema 

direita, assim como o tambor-mor na parte central, são actantes que têm por 

objetivos marcar semanticamente termos disfóricos, enunciados disjuntivos numa 

etapa anterior da narrativa, assim como embreagens temporais e espaciais a fim de 

tonificar o momento apoteótico final da conjunção com a liberdade e com a 

independência. Essa práxis cristalizada nos enunciados de batalhas permite que 

Primeiros passos estruture, organize o processo de significação de modo a operar 

no enunciatário uma pequena triagem dos valores, acentuando suavemente a leitura 

em direção à etapa narrativa final figurativizada pela cena. 

As paráfrases figurativas cumprem uma função importante na consolidação 

do discurso implicativo de estilo mais enuncivo e universal, inserindo o discurso de 

Parreiras na práxis da tradição, o que contribui para o contrato de confiança que 

estabelece a adesão do enunciatário ao modo de dizer do enunciador. 

 

3.2.2. Estilizações plásticas 

 Se, em sua práxis figurativa, Parreiras dialoga com elementos de diferentes 

estilos e gêneros, sua práxis enunciativa plástica também recupera procedimentos 

heterogêneos. Para citar algumas dessas referências no discurso de sua produção 

histórica, vamos concentrar-nos em duas categorias plásticas: (1) topológica e (2) 

cromática. 

 Em termos topológicos/cromáticos, alguns trabalhos históricos recuperam 

plasticamente o que figurativamente consolida o papel temático de perda ou de 

conquista da liberdade e da identidade contido nas figuras de primeiro plano dos 

quadros de batalha. No texto d’A conquista do Amazonas (Fig. 18, p. 112), ao 

contrário de Primeiros passos (Fig. 26, p. 131), o conjunto das figuras do primeiro 

plano, formado principalmente por índios e pela árvore à extrema esquerda, possui 

esse papel disjuntivo, prepara a leitura para o triunfo da figura do colonizador. Tanto 

figurativa, quanto plasticamente, A conquista atualiza a Primeira missa, de Vítor 

Meireles. Nesse sentido, o dispositivo topológico/cromático d’A conquista, assim 

como da Primeira missa, é essencial para marcar a perda de um objeto de valor, 

enquanto a ausência desse mesmo dispositivo em Primeiros passos pretende 

claramente glorificar a identidade como recompensa narrativa, além de contemplar o 

princípio estético da pintura “mural”, observado na integração dessa obra com a 
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tonalidade clara da sala que a abriga, no Palácio Rio Branco, em Salvador. A rigor, A 

conquista atualiza um esquema topológico presente em quadros como a Primeira 

missa e a Batalha dos Guararapes, de Meireles, bem como na Elevação da cruz 

(1879 - Fig. 48), de Pedro Peres (1850-1923), que também adota o mesmo 

dispositivo da Primeira missa: 

 
Os preceitos encontrados nesta soberba concepção [Primeira missa no 
Brasil] estão claramente positivados em muitas outras produções suas [de 
Vitor Meirelles] e nas de muitos dos seus discípulos, principalmente na 
Elevação da Cruz, de Pedro Peres, e ainda nas pinturas do escultor 
Eduardo de Sá. (PARREIRAS, 1999, p. 196) 

 

 
Fig. 48 - Elevação da cruz (1879). Óleo sobre tela, 119,5 x 202 cm. 

 
 Se retomarmos ainda a composição clássica de Lorrain (Fig. 11, p. 66) 

comentada no início desta tese, esse dispositivo remonta a um esquema da tradição 

da pintura perpetuado desde então. E não estamos falando somente da topologia 

mais fortemente marcada entre centro e periferia do plano do quadro, mas 

igualmente da disposição horizontal em frisos e da suave perspectivação vertical dos 

planos da paisagem. Como verificamos, o dispositivo topológico d’A conquista 

estabelece uma relação entre as categorias /cercante/ vs. /cercado/, o que significa 

que a área cercante, precisamente no primeiro plano e à esquerda, cerca 

parcialmente o centro e a periferia oposta do quadro. Cromaticamente, a oposição 

se dá entre as categorias /escuro/ vs. /claro/, ocorrendo a seguinte correspondência 

redundante dos termos: cercante : cercado : : escuro : claro. 

 Esse dispositivo utilizado por Meireles em quadros que Parreiras teria em alta 

conta, ao mesmo tempo que organiza a superfície de modo a criar uma espécie de 
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janela que separa e emoldura a cena principal, deve, de acordo com Parreiras, 

integrar essas áreas sem criar um contraste excessivo, o que não acontece no 

quadro de Peres: 

 
Não há porém convencionalismo a não ser na silhouette formada no 
primeiro plano à esquerda, que se prolonga e vai terminar no extremo à 
direita. Ela, como então se preceituava, destaca-se em campo luminoso, 
que pelo contraste se avigora. Não havia necessidade desta silhouette 
betuminosa. Peres era um forte colorista. Não precisava de bruscos 
“raportes” para a luminosidade e para a localização dos planos. 
(PARREIRAS, 1999, p. 222) 

 
 A integração dessas áreas, que na Primeira missa ocorre por suaves 

“raportes”, ganha um acento maior n’A conquista, sem que essa oposição seja tão 

intensa quanto na Elevação da Cruz. Além do tom menos baixo na área cercante d’A 

conquista, a integração com a área cercada é realizada tanto pelas áreas de tom 

intermediário das sombras das árvores, quanto pela transição eidética das direções 

das canoas. Encontramos variações desse dispositivo plástico em obras como 

Fundação de São Paulo e Fundação da cidade de Niterói, que contrastam topológica 

e cromaticamente o primeiro plano com os demais. 

 Se por um lado encontramos na produção histórica de Parreiras elementos 

plásticos recolhidos de uma práxis enunciativa que prima por questões de 

ordenação da composição, e que sem dúvida foram essenciais para que o pintor 

fixasse a sobriedade do estilo mais linear, enuncivo e universal das pinturas 

históricas encomendadas, por outro lado, toda a sua produção voltada para esse 

gênero herdou também a plástica, a fatura pictórica pronunciada de seu métier de 

paisagista. Dessa prática, os trabalhos históricos recuperam com maior ou menor 

intensidade a experiência que Parreiras obteve da pintura paisagística do século 

XIX, que em linhas muito gerais poderíamos salientar: a práxis proveniente do 

convívio com os integrantes do Grupo Grimm, do qual destacamos, pela fluência 

plástica de sua fatura, os trabalhos do pintor Castagneto (Fig. 49), ou de trabalhos 

como os do italiano Filippo Cárcano (1840-1910) (Fig. 50), haja vista que, depois de 

sua estada na Itália, Parreiras “assume, com ímpeto e vigor, uma maneira de pintar 

que só se encontra em seu trabalho” (LEVY, 1981, p. 32). 
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Fig. 49 - Vista do porto de Maria Angu tirada da Penha no Rio de Janeiro (1887). 
Óleo sobre madeira, 24 x 46 cm. 

 

 
Fig. 50 - Pré-alpes em Bergamo (1895). Óleo sobre tela, 105 x 205 cm. 

 
 Tal fatura, que como vimos encontra o seu momento mais tônico nas últimas 

pinturas históricas, está presente, contudo, em toda a produção, com maior ou 

menor intensidade. A Figura 30 (p. 172), um detalhe de Primeiros passos, mostra 

uma átona fatura por manchas imperceptível na apreensão da totalidade mais linear 

da obra. Já n’O evangelho nas selvas, a construção por manchas participa 

efetivamente da leitura mais geral do enunciado. Enquanto a primeira obra dá 

ênfase ao enunciado enunciado, a segunda expõe as marcas de uma enunciação 

enunciada, do simulacro de enunciação, tanto em termos plásticos, quanto 

figurativos. 

Essa práxis enunciativa convoca procedimentos plásticos de pintores 

ecléticos ou progressistas do século XIX, como Thomas Couture (1815-1879) ou 

Manet, ao retomar o efeito inacabado que, por exemplo, Couture realizou em sua 

obra Os romanos da decadência (1847 - Fig. 51, pormenor). 
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Fig. 51 - Os romanos da decadência (1847, pormenor). Óleo 
sobre tela, 466 x 775 cm. 

 
 Nesse quadro, Couture deixa aparente um efeito menos acabado que 

caracteriza o ébauche.138 Se no PC Os romanos suscita uma crítica velada à 

monarquia francesa, no PE, sua fatura rejeita a uniformidade de acabamento, 

presente muitas vezes na pintura produzida nas academias de arte, veículo da 

aristocracia. Primeiros passos e outras pinturas de Parreiras atualizam o discurso 

d’Os romanos através da estilização de seus procedimentos cromáticos, que 

mantêm parte da mecânica gestual das pinceladas e do efeito pictórico, sem perder 

o nível de definição e os detalhes necessários à construção do enunciado histórico. 

Outro fator ainda reforça as relações interdiscursivas entre os dois pintores, como 

sublinha Álvarez: 

 
Decididamente não parece ser acadêmico [o estilo de Parreiras] porque 
embora tenhamos muitos desenhos, não há indicação precisa de esboços 
preparatórios exaustivos antes de principiar uma tela. Há uma relação com 
a técnica de Couture na consideração entre a preparação e um resultado, 
seja nas telas de grandes dimensões ou nas de tamanho reduzido. 
(ÁLVAREZ, 2008, p. 388) 

 

                                                
138 Cf. nota 18, na p. 34. 



 
 
 

214 
 

 A diminuição da quantidade de “esboços preparatórios exaustivos” está 

diretamente relacionada ao discurso de um sujeito pintor formado nas práxis 

modernas da pintura de paisagem e sintonizado com elas, discurso que se elabora e 

constrói seu enunciador no próprio ato de pintar, acarretando um aumento da força 

do texto definitivo. É nessa práxis atualizada em seu fazer, vibrante em sua 

superfície, recuperada por Parreiras com maior ou menor intensidade, que os 

investimentos semionarrativos e discursivos vêm-se incorporar, na tentativa de 

construir a nova identidade da nação. 

Se o signo é constituído pela conformação ou correspondência de dois planos 

de sentido, uma mudança ideológica será mais bem depreendida se o aparato 

retórico utilizado se reorganizar como um todo, desde a superfície figurativa do 

discurso até a sua manifestação: “toda verdadeira subversão das expectativas 

ideológicas é efetiva na medida em que se traduz em mensagens que também 

subvertam os sistemas de expectativas retóricas” (ECO, 1987, p. 87). Nesse sentido, 

os quadros históricos dos últimos anos subvertem com maior intensidade a retórica 

do gênero, que “se retraduz em novo código e nova ideologia” (ECO, 1987, p. 88), 

pois, se essas pinturas redimensionam o código de expressão do gênero histórico, a 

ideologia republicana por elas veiculada não passa incólume por isso, tornando-se 

mais vigorosa, mas menos objetiva. Ressignificando o modo de dizer, a maneira 

como se enuncia, uma pintura como Beckmann ou como Os invasores potencializa e 

virtualiza o dito, o enunciado. As estilizações cromáticas e matéricas têm uma 

função elementar de articular formalmente os elementos figurativos, levando um 

sopro de força sensível ao discurso implicativo do estilo enuncivo universal, e 

manifestando toda a intensidade vibrante e sugestiva de revolução no discurso 

concessivo do estilo enunciativo absoluto. 

 

3.3. A imagem do éthos e do páthos republicano 

 A depreensão de um modo de dizer na análise da totalidade da pintura 

histórica de Parreiras determina um caráter para o pintor, configurando também uma 

identidade republicana a partir de sua produção. Tal caráter pode ser desenhado a 

partir das marcas de um eu que enuncia, o sujeito enunciador. Esse sujeito 

enunciador é logicamente uma instância pressuposta pelas marcas projetadas no 

enunciado. Enquanto o eu pressuposto é chamado de enunciador, o eu projetado é 
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chamado de narrador, como explica Fiorin: “Teoricamente, essas duas instâncias 

não se confundem: a do eu pressuposto é a do enunciador e a do eu projetado no 

interior do enunciado é a do narrador” (FIORIN, 2008-b, p. 138). 

 Assim, as marcas enunciativas das pinturas de Parreiras analisadas ao longo 

desta tese denunciam a presença desse narrador pintor no interior do enunciado 

planar. Definir o caráter desse eu pressuposto a partir do eu projetado do pintor no 

interior de cada texto não nos dá o éthos, isto é, a “imagem do autor” (FIORIN, 2008-

b, p. 139), e consequentemente a imagem de seu discurso como um todo, mas 

simplesmente alguns traços do narrador Parreiras em cada obra. Como afirmar a 

presença de um narrador no texto planar é algo inviável, a projeção desse eu 

enunciador do pintor se figurativiza na instância das personagens, no caso, naquelas 

voltadas para o interior do enunciado. Essas figuras assumem no nível narrativo a 

função actancial de sujeitos de estado ou de fazer em conjunção ou não com o 

objeto de valor, recebendo no nível semântico discursivo o investimento temático da 

perda ou da aquisição da identidade. 

O Quadro 4 (Cf. p. 165) reúne uma série de aspectos das obras de Parreiras 

comentadas aqui, aspectos que, se forem analisados isoladamente podem levar a 

resultados muitos particulares, como, por exemplo, em Fundação do Rio de Janeiro 

e Os desterrados. Esses traços particulares não podem nos dar mais do que vários 

éthe individuais em cada texto. Contudo, quando esses traços são reunidos, 

buscando-se as semelhanças na totalidade do discurso, temos então como 

depreender o éthos do pintor republicano: “Quando analisamos uma obra singular, 

podemos definir os traços do narrador, quando estudamos a obra inteira de um autor 

é que podemos apreender o éthos do enunciador” (FIORIN, 2008-b, p. 141). Mas 

onde encontrar esses traços gerais, a reiteração dessas marcas no conjunto dos 

discursos, no “espaço discursivo” (FIORIN, 2011, p. 60)? 

 
Onde se encontram, na materialidade discursiva da totalidade, as 
marcas do éthos do enunciador? Dentro desse todo, procuram-se 
recorrências em qualquer elemento composicional do discurso ou do 
texto: na escolha do assunto, na construção das personagens, nos 
gêneros escolhidos, no nível de linguagem usado, no ritmo, na 
figurativização, na escolha dos temas, nas isotopias, etc. (FIORIN, 
2008-b, p. 143) 

 
 Ao longo das análises de nosso corpus, o surgimento de recorrências tornou 

visível uma coerência na totalidade dos discursos de gênero histórico de Parreiras. 
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O Quadro 4 mostra que, a despeito das diferenças entre as obras, elas exibem essa 

coerência discursiva. Tal coerência está centrada no discurso de um sujeito 

interessado nas ações heroicas para o estabelecimento de uma identidade para a 

nação, mas, em última instância, distingue-se pelo discurso de denúncia da injustiça 

e da opressão por parte dos colonizadores, traços que recebem como investimento 

discursivo o tema abstrato da identidade nacional. 

Essa coerência começa, como verificamos, pela escolha dos assuntos, que 

giram em torno basicamente dos desbravamentos, das fundações, dos momentos 

de heroísmo, de revolução e dos martírios, assuntos que privilegiam o período 

colonial em oposição às cenas da corte e de batalhas, assuntos mais recorrentes do 

período imperial. A comparação entre os períodos é fundamental, pois é através do 

confronto que se podem perceber características próprias no éthos de um 

determinado discurso, como aponta Fiorin: “A análise dos éthe da segunda e da 

terceiras gerações do romantismo brasileiro mostra que o caráter de um enunciador 

se constitui sempre em oposição a outro” (FIORIN, 2008-b, p. 150). 

Aos assuntos republicanos tratados por Parreiras subjaz o tema abstrato da 

identidade nacional, que os entretece.  Esse tema, que recobre a oposição temática 

/opressão/ vs. /liberdade/, opõe-se diretamente ao discurso imperial, que se 

baseava, sobretudo, no tema abstrato da soberania nacional. Enquanto a narrativa 

imperial abafava a performance do sujeito que busca a transformação interna da 

nação, concentrando-se nas ameaças de um antissujeito estrangeiro, a narrativa 

republicana tem como foco diferencial justamente a performance desse sujeito que 

se opõe ao domínio da metrópole, de um sujeito que quer, mas não pode 

transformar. O que se vê como concretização desse tema é o predomínio de figuras 

caracterizadas principalmente pela perda, pela opressão ou pela falta (como o 

indígena e o mártir), e mais raramente pela conquista (como o herói). 

A construção das personagens prima pela altivez, buscando manter o máximo 

de traços possíveis que as identifiquem com a diversidade presente na semiótica do 

mundo natural. A elaboração dos atores do enunciado busca esse tom verdadeiro 

como efeito de sentido, crendo numa construção que seria menos idealizada. Nota-

se isso no seguinte trecho da carta em que Parreiras responde às críticas do 

historiador Vasconcelos sobre o croquis para Felipe dos Santos: 
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Quanto à indumentária, que tanto recomendava o Dr. Diogo de 
Vasconcellos eu me limito a dizer – dela só tenho que me documentar 
quando tratar do Conde de Assumar (...) O resto apenas a nudez coberta 
por farrapos, ou peças de roupa sem cor nem forma rigorosamente 
determinada – pois assim é que andava a população de Vila Rica em 1720 
(...) O que restaria de um homem elegantemente vestido – depois de lutar 
durante dias e noites – ser martirizado, encarcerado em imundas prisões 
dormindo no chão úmido e lamacento, caminhando através de florestas, 
escondendo-se em furnas alagadas, arrastado pelas estradas, como foram 
Felipe dos Santos e Thomé Affonso (...) A não representá-los assim seria 
mentir – seria voltar às priscas eras de Watteau, o famoso pintor de 
pastoras de saia de seda bordadas a fios de ouro e sapatinhos de cetim (...) 
(PARREIRAS, s.d., p. 7) 

 
Faz parte também dessa construção, desse fazer crer verdadeiro, que as 

figuras tenham dimensões naturais, como na proposta que o pintor faz ao Governo 

de Minas Gerais para o referido quadro Felipe dos Santos: “os personagens do 

quadro serão de grandeza natural” (PARREIRAS, 1923, p. 2). Outro dado importante 

na construção das personagens históricas é a execução de retratos na cena: “as 

personagens que se distinguiram em tão glorioso momento serão retratadas quando 

houver retratos ou documentos que sirvam como orientação para este fim” 

(PARREIRAS, 1928, p. 1). 

A pintura de história brasileira em geral mantém um efeito de sentido objetivo, 

não se misturando às práticas alegóricas muito comuns no gênero, mesmo uma 

composição como a Batalha dos Guararapes, que, para a crítica da época, seria 

“uma alegoria” (DUQUE-ESTRADA, 1995, p. 176), porque reuniria personagens que 

não se encontraram de fato. 

Se o discurso histórico de Parreiras se afasta das codificações, das erudições 

do gênero alegórico, o seu nível de linguagem também zela pelo efeito de 

objetividade. A objetividade desse discurso é atingida também pela manutenção da 

clareza de uma composição mais justapositiva e de um estilo mais eidético, 

universal. 

O ritmo dessas obras, analisado através da reunião das subdimensões 

tensivas andamento e tonicidade, tende à desaceleração e à atonização, resultado 

de uma estabilidade predicativa entre as figuras e a cena e entre as figuras e o 

modo de dizer plástico, bem como da difusão das etapas narrativas e das projeções 

enuncivas de tempo, espaço e pessoa. 

Há ainda a presença de outras isotopias que entretecem esse éthos 

republicano nas pinturas encomendadas, a saber: (a) as projeções figurativas do 
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enunciador são sempre marcadas por sujeitos em disjunção (com exceção de 

Fundação de Niterói); (b) há nas figuras humanas a recorrência de posturas rígidas; 

(c) as projeções compositivas ascendentes marcam transformações; (d) do ponto de 

vista da estabilidade do enunciado figurativo, a maior discreção dessas pinturas é 

responsável por um estilo mais universal, se comparadas à menor legibilidade, ao 

estilo mais absoluto da produção mais pessoal dos últimos anos. Entretanto, esse 

ponto de vista pode ser invertido se tomarmos outro ângulo de análise: a 

univocidade presente nas encomendas pode ser vista como um traço absoluto, 

enquanto a riqueza de vozes dos últimos quadros é também um traço mais 

universal. Nesse sentido, é lícito afirmar também que as projeções cromáticas e 

matéricas, ora mais, ora menos subordinadas aos contrastes eidéticos, marcam um 

caráter mais inacabado, em construção, menos rígido e de tendência mais universal 

para o éthos republicano na totalidade da obra histórica de Parreiras, se comparado 

ao caráter mais acabado, mais rígido, definitivo e assim mais absolutista do éthos 

monarquista. 

Se essas marcas do sujeito da enunciação desenham a imagem de um Eu 

enunciativo, um éthos republicano, esse autor, como diz Fiorin, não é o autor real, 

de carne e osso, mas uma imagem dele. Enquanto actante da enunciação, esse 

autor é uma instância mais abstrata deduzida a partir do enunciado; enquanto ator 

da enunciação, concretiza temático-figurativamente o actante da enunciação, como 

explicam Greimas e Courtés: 

 
Do ponto de vista da produção do discurso, pode-se distinguir o sujeito da 
enunciação, que é um actante implícito logicamente pressuposto pelo 
enunciado, do ator da enunciação: neste último caso, o ator será, digamos, 
“Baudelaire”, enquanto se define pela totalidade de seus discursos. 
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 45) 

 
 O ator da enunciação na totalidade da produção histórica oficial de Parreiras 

tem como enunciador o pintor, e como destinador, aquele que determina esse 

discurso: o Estado. A definição da imagem de um éthos na pintura republicana de 

Parreiras passa pela detecção de traços enunciativos desses dois actantes no 

enunciado. 

Num parecer do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre o croquis 

para o quadro Julgamento de Frei Miguelinho, projetam-se as marcas de um sujeito-

destinador que exibe sua competência e a usa na manipulação do sujeito-
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enunciador, um sujeito-destinador que sabe e que faz o outro saber e fazer. A 

precisão histórica na correção da quantidade de personagens do croquis marca bem 

a imagem desse éthos realista presente na totalidade da produção oficial do pintor: 

 
Há uma outra alteração que nos parece necessária: a sentença 
condenatória de Frei Miguelinho, conforme o documento transcrito nos 
“Traços Biográficos do P. Miguel Joaquim de Almeida e Castro”, por Manoel 
Dantas, foi assinada por dez juízes, que tantos eram os membros da 
comissão militar da Bahia. (LEMOS, 1919, p. 172 e 173) 

 
 Noutro parecer a respeito do croquis para O julgamento de Felipe dos Santos, 

vemos no discurso o saber do destinador historiador Diogo de Vasconcelos 

determinar modalmente um dever ser, um dever fazer, um não poder fazer ao 

enunciador pintor: 

 
(...) para merecimento de valor histórico, temos de ser fieis e realistas (...). A 
liberdade (...) não pode ir até a extravagância. Um quadro histórico tem por 
ponto cardial a veracidade e precisa ser útil para ser belo. Um episódio 
histórico inventado perde sua razão de ser; não atinge o fim de comover; 
não é belo e será quando muito bonito. (VASCONCELOS, 1923, p. 4) 

 
 O ator do discurso, o historiador Vasconcelos, constrói a imagem de um éthos 

rigoroso, exigente quanto à veracidade dos fatos; para ser verdadeiro, o pintor deve 

ser fiel às fontes, deve moldar a sua imaginação com base em documentos dignos 

de fé. Esses traços do destinador que determinam o éthos do discurso oficial de 

Parreiras são levados em conta pelo pintor, como atesta o seguinte trecho do 

memorial de Parreiras endereçado a Pedro Ernesto para a realização do tríptico 

Fundação da cidade do Rio de Janeiro:  

 
A composição desses três quadros será baseada em documentos 
autênticos de modo a que eles traduzam com fidelidade a verdade histórica, 
e só serão executados de completo acordo com o Instituto Histórico do Rio 
de Janeiro que sobre a sua composição dará o seu parecer. (PARREIRAS, 
1934-b, p. 3) 

 
 Em contrapartida, em outro trecho de seu parecer, Vasconcelos elogia a 

figura “de Felipe dos Santos puramente imaginada”,139 propondo modificações na 

postura da personagem, que acarreta aquilo que chamamos de euforização moral, o 

que, em última análise, mostra o reconhecimento da competência do enunciador, de 

seu saber e de seu fazer na construção da cena. A fala de Vasconcelos se mostra 

contraditória, na medida em que euforiza, que vê positivamente o que condenara em 
                                                
139 Cf. a citação de Vasconcelos na p. 180 desta tese. 
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outros momentos: a invenção pura. Esse sujeito passional, ambíguo em seu saber, 

surge como um traço isolado dentro da imagem do destinador, não influenciando na 

definição do éthos que permeia a totalidade dos discursos do pintor. 

 Por outro lado, um enunciador fala a um enunciatário, que na totalidade dos 

discursos configura o “páthos ou o estado de espírito do auditório”, não “a disposição 

real do auditório, mas a de uma imagem que o enunciador tem do enunciatário” 

(FIORIN, 2008-b, p. 154), uma imagem do leitor, do espectador. 

O páthos, a imagem do público republicano da obra histórica oficial de 

Parreiras, tem como traço fundamental, e que, como vimos, se reflete no modo de 

pensar do pintor,140 a preocupação com o efeito de sentido verdadeiro a ser 

plasmado no enunciado plástico. Ao mesmo tempo que esse “estado de espírito” 

demanda em relação ao dizer-verdadeiro aspectos quantitativos capazes de operar 

uma difusão convincente dos valores republicanos, esse leitor/espectador também 

demanda aspectos passionais ligados à força que o enunciado deve conter, sem se 

ater ao fato de que esses aspectos falam diretamente da construção do dizer-

verdadeiro e, portanto, relativizam a própria verdade histórica. 

Fiorin nos diz que o “discurso, ao construir um enunciador, constrói também 

seu correlato, o enunciatário” (FIORIN, 2008-b, p. 157). A imagem do enunciatário 

na totalidade dos discursos das pinturas históricas encomendadas, isto é, o páthos 

republicano nestas pinturas, coincide com o sujeito mais detalhista em sua busca 

pelo objeto de valor verdade histórica. A partir da totalidade desses discursos é que 

podemos depreender um estilo de valores mais universal para essas pinturas, estilo 

mais enuncivo que privilegia o caráter mais inteligível dos contrastes eidéticos, e que 

se define por um discurso atravessado por uma lógica mais implicativa. 

A fortuna crítica sobre a obra histórica oficial de Parreiras tem momentos bem 

contundentes, como a crítica de Lima Barreto citada na introdução desta tese. Além 

desse verdadeiro ataque do escritor às motivações que levaram o pintor à produção 

histórica, há críticas à veracidade histórica, como as do historiador Vasconcelos e 

outras à composição e à anatomia das figuras: 

 
(...) preferiam insistir na questão formal, lançando objeções contra a 
anatomia das figuras, a poderosa e dramática dinâmica das composições, 
ou simplesmente colocando em dúvida a veracidade de insignificantes 

                                                
140 Cf. a citação de Parreiras na p. 177 desta tese. 
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detalhes que eventualmente não correspondem aos relatos da história 
oficial. (LEVY, 1981, p. 42) 

 
O estilo mais universal dessa produção implica também uma “precisão” 

exigida para a construção das figuras ou do que se convencionara como uma boa 

composição. Esse público mais crítico reflete o páthos projetado na obra histórica 

oficial de Parreiras, páthos que podemos denominar de racional ou figurativo. É 

lógico que o discurso mais implicativo dessas obras atinge um público bastante 

diversificado, abrange um leque de espectadores mais amplo, mas, apesar da 

grande possibilidade de comunicação, alicerçada, sobretudo, pela linguagem 

figurativa mais direta, é essencialmente para os olhos de um público mais crítico que 

Parreiras produz, mesmo que, na concepção do pintor, a pintura histórica seja “um 

livro que pode ser lido mesmo pelos que não sabem ler” (PARREIRAS, 1936, p. 1). 

Grande parte de seu esforço tem como objetivo cumprir as exigências do destinador, 

cujo éthos rigoroso se aproxima do páthos da crítica e do apreciador mais refinado 

de arte. 

É também pela totalidade dos discursos que podemos afirmar a existência de 

um segundo estilo de pintura histórica mais enunciativo a partir dos anos 30, estilo 

de valores de absoluto, calcado no caráter mais sensível dos contrastes cromáticos 

e matéricos, que definem um discurso permeado por uma lógica mais concessiva. 

Esse segundo tipo de discurso, por ser mais subjetivo e projetar traços mais 

individuais do pintor enunciador, projeta igualmente as marcas de um enunciatário 

mais individualizado, marcas constituidoras de um páthos republicano mais sensível, 

traços de um sujeito que busca menos por detalhes na construção dos enunciados 

históricos, sujeito mais ávido pela plástica particular, subjetiva, que constitui tais 

enunciados. Pintor festejado, sobretudo por sua produção paisagística, mas com 

uma sólida carreira de pintor de história, em 1925 Parreiras “é eleito, com cerca de 

20000 votos, pelos leitores da Revista Fon-Fon o mais ‘célebre pintor brasileiro vivo’” 

(LEVY, 1981, p. 54). A expressiva votação desse público, consagrando o pintor, 

coincide com a imagem do páthos projetada principalmente na obra histórica tardia 

de Parreiras, imagem identificada com o uso de empastamentos acentuados e de 

sutis desdobramentos cromáticos no PE, numa clara correlação com a opulência da 

paisagem natural que se articula à temática histórica nacional no PC. Esse páthos, 
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sensível às estratégias plásticas do enunciado histórico, podemos chamar de 

sensorial ou plástico. 

 Esses dois páthe e seus correspondentes éthe sublinham assim estratégias 

enunciativas distintas que, apesar de suas diferenças, são traspassadas por um 

sujeito em busca de seu espaço, que recebe o investimento temático da identidade 

nacional. Essa diferença de discursos marca um sujeito enunciador passional, 

modalmente instável, que, em seu discurso implicativo, quer, mas sobretudo, deve 

fazer em função de seu destinador contratante, em oposição ao saber e ao querer 

que regem o fazer plástico e figurativo de seu discurso concessivo, do qual é 

destinador. O éthos do discurso implicativo dá ênfase ao dito, ao enunciado, porque 

é endereçado a um páthos que deve crer na solidez e no acabamento do seu 

discurso, ao passo que o éthos do discurso concessivo enfatiza as marcas 

maleáveis e inacabadas do dizer, os vestígios da enunciação, haja vista que seu 

páthos constitui-se pela relatividade de seu fazer interpretativo. 

 Em última análise, o éthos e o páthos do discurso histórico implicativo de 

Parreiras exibem o caráter de um sujeito da enunciação coletivo que, mesmo 

dialogando com outros discursos pictóricos, tenciona o consenso e tem a monofonia 

como efeito discursivo. O apagamento das marcas plásticas daquele que enuncia 

visa suprimir as diferenças e dar um tom objetivo, fazendo coro à “verdade histórica” 

dos diversos discursos que subsistem no interior dos enunciados, mas ao mesmo 

tempo silenciando suas particularidades fragmentadoras. No discurso concessivo 

das últimas obras, o éthos e o páthos projetam um caráter individual, sendo, porém 

polifônicos; têm por estratégia a difusão das diferenças, apresentando, como o 

discurso eclético de Couture, a tendência para a harmonização de vozes 

dissonantes, para misturar, embaralhar o dito e o modo de dizer. Como discurso 

pleno de marcas individuais, ele é uma verdadeira síntese das fases, dos gêneros, 

dos estilos experimentados pelo pintor, refletindo bem as mudanças, as 

idiossincrasias, os conflitos e as conciliações, enfim, o sujeito passional, o paisagista 

e o pintor de história Antônio Parreiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O final do último quartel do século XIX foi um período de grandes mudanças 

no contexto brasileiro. Mudanças que modernizaram o país na política, na economia 

e também nas artes. À primeira vista, a produção do pintor Antônio Parreiras parece 

ir curiosamente na contramão dessa tendência. O pintor inicia-se num gênero 

pictórico considerado como o ápice do ensino acadêmico, e que serviu de 

instrumento ao passado imperial na fabricação de seus signos nacionais: a pintura 

histórica. Entrementes, essa produção histórica não é mais o grande gênero da 

pintura, como foi no contexto da arte brasileira do século XIX. Ela ganha novos 

assuntos, novos contornos, que configuram um discurso próprio, sustentado na obra 

de Parreiras por uma práxis pictórica oscilante entre a afirmação do enunciado 

histórico e da enunciação plástica. 

Pintor de paisagem, gênero e história, como sublinha o subtítulo da obra de 

Levy (LEVY, 1981), Parreiras é com frequência mais considerado dentro da 

historiografia artística brasileira pela intensidade de sua pintura de paisagem, gênero 

de vanguarda do século XIX que o projetou no meio artístico a partir da relação dele 

com o chamado Grupo Grimm. 

Unanimidade na pintura de paisagem, o pintor de história surge no final do 

último decênio do século XIX como uma inesperada fase do artista, vista por alguns 

críticos como oportunista, pelas demandas criadas pelo recém-instaurado regime 

republicano, e por outros como uma busca por mais prestígio no meio artístico, 

críticas permeadas por uma suposta imperícia do pintor na elaboração anatômica 

das figuras e na articulação topológica das obras. Esta tese pretendeu justamente 

resgatar essa parcela da produção do pintor deixada sempre num segundo plano 

pelos estudiosos de sua obra, e verificar, do ponto de vista do texto pictórico, a 

eficiência desse discurso, eficiência que está na base do grande sucesso alcançado 
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por Parreiras dentro de sua produção histórica, e que tem como índice o grande 

número de encomendas por ele recebidas. 

Como primeiro passo para uma análise do discurso da pintura histórica de 

Antônio Parreiras, centramo-nos, no primeiro capítulo, no gênero pictórico da 

paisagem. Essa escolha está intrinsecamente relacionada ao fato de o pintor ser 

considerado um dos maiores paisagistas de seu tempo, o que vemos como um 

aspecto importante dentro das suas estratégias pictóricas no âmbito de sua pintura 

de cunho histórico. Estratégias figurativas provenientes das vertentes românticas da 

paisagem pitoresca e da paisagem sublime, como os exemplos analisados da Foz 

do Rio Icaraí e de Ventania, são remanejadas, recuperadas e ressignificadas dentro 

de pinturas como o painel Os desterrados e o quadro A conquista do Amazonas, 

dentre outros. 

O primeiro capítulo discutiu desde características plásticas essenciais da 

pintura de paisagem, como a prevalência do que os pintores chamam de mancha e 

de uma pintura formada por massas em detrimento da configuração – sendo, 

portanto, um gênero indiscutivelmente relacionado ao estilo pictórico de Wölfflin –, 

até o lugar de pouca importância da paisagem na escala de gêneros defendida pela 

teoria artística e no sistema de ensino das academias de arte. A paisagem tem, por 

suas características, um caráter de figuração da origem para Parreiras: 

plasticamente, como mancha, contém a indefinição de um universo em formação e, 

semanticamente, contém o traço da origem. 

Plasticamente é no gênero paisagístico que Parreiras exercita a busca por 

uma origem; é na paisagem que o pintor fluminense investiga as fundações do 

mundo visual, apoiado numa fatura arquitetada em especial sobre os contrastes 

cromáticos e acromáticos, sobre os contrastes homogeneizantes de tom e de matiz. 

A paisagem é a porta de entrada, é a face visível do caráter profundo que elide a 

Natureza. Essa pesquisa individual do pintor sobre a semiótica natural o conduz à 

aquisição de uma consciência sobre as unidades mínimas de descrição da semiótica 

plástica. Da profundidade espacial inerente à paisagem, Parreiras aporta na 

profundidade como “a experiência da reversibilidade das dimensões, de uma 

‘localidade’ global onde tudo está a um só tempo, cuja altura, largura e distância são 

abstratas” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 293). Além dessa função dentro do 

aprendizado plástico do pintor, que se reflete diretamente em sua produção 
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histórica, a paisagem como figura superficial do conteúdo concretiza o papel 

temático da identidade, que recobre o papel actancial de objeto de valor perdido ou 

adquirido na etapa final do esquema narrativo. 
Daí a questão como subtítulo desta seção: um gênero menor? A pergunta tem 

a função de instigar o leitor, pois a rígida hierarquia dos gêneros permanece como 

uma referência do preceituário clássico da arte, não sendo o gênero da pintura de 

paisagem questionado nesse âmbito geral, mas sim a importância de tal produção 

na pintura de história de Antônio Parreiras. O trabalho histórico do pintor está, sem 

dúvida, fundamentado pela experiência plástica que teve com a paisagem, sem, 

contudo, ser um simples reflexo desta. 
O recorte que fazemos da pintura de paisagem de Parreiras mostra que a 

figura humana é articulada progressivamente à paisagem, como se nascesse desta, 

em sinergia com ela, e que, longe de somente animá-la pela pressuposição de um 

percurso narrativo, faz parte da projeção plástica e figurativa das etapas narrativas 

no plano do quadro. Essa projeção já aparece em Foz e Ventania, paisagens que 

contêm títulos mais evasivos, mas evidencia-se em Fim de romance, pintura de 

gênero em que o título reitera o que é dito no enunciado visual. 

Como momento culminante e de transição para a pintura histórica, Escola do 

ar livre e Sertanejas exibem experiências extremas de desarticulação do sentido de 

paisagem, momentos oscilatórios entre a profundidade tridimensional da paisagem e 

a profundidade bidimensional planar, instantes que marcam a reflexão sensível de 

um sujeito, que quer, sabe e pode enveredar por outros gêneros pictóricos. Esses 

trabalhos desconstroem o partido de composição da paisagem clássica, reiterando 

um espaço mais plano e subjetivo, portanto, mais intenso, marcando uma isotopia 

da busca pela identidade nacional que será figurativizada na pintura histórica. 
O gênero está sempre direcionado a um determinado público e pode ser 

constituído em pintura por três elementos básicos recorrentes dentro da teoria 

artística: a invenção do tema, o estilo e a composição. Esses elementos, centrais 

para a teoria da arte em relação a qualquer gênero, foram analisados no segundo 

capítulo como forma de melhor delinear a estrutura do gênero histórico, sua relação 

com a pintura histórica de Parreiras, bem como o destinador Estado – responsável 

por determinar as encomendas da recém-instituída República – e a imagem do 
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público destinatário, projetados nessa produção. Essa imagem está centrada, nesta 

tese, na figura do crítico e do apreciador de arte em geral. 
Portanto, paralelamente à análise dos principais traços da pintura histórica de 

Antônio Parreiras, foi necessária a caracterização desse gênero de pintura, 

semiotizando seus principais aspectos. O capítulo tratou dessa caracterização 

partindo inicialmente da organização da escala de gêneros pictóricos encimada 

pelos gêneros alegórico, histórico e seus subgêneros, mitológico e religioso, 

relacionados ao tema. Partiu também da noção de invenção, através do sentido 

empregado por Alberti como circunscrição, discreção eidética que enforma as 

figuras, bem como a adequação destas ao tema presente nas ideias de Félibien. Os 

temas mais valorizados eram aqueles que encerravam valores mais abstratos, como 

o alegórico, que personificava valores absolutamente imateriais. Através dos 

conceitos semióticos de tema, figura e ícone, verificamos que, na pintura histórica de 

Parreiras, o tema abstrato da identidade nacional é materializado por uma tipologia 

figurativa recorrente que valoriza positivamente as figuras dos heróis e mártires das 

rebeliões em favor do regime republicano. Essa tipologia tem por estratégia de 

estabilização da representação da cena a manutenção de um efeito icônico na 

expressão e no conteúdo por meio de traços figurativos de superfície. O conjunto 

desses traços é parte integrante do efeito de sentido objetivo na cena. Afastando 

qualquer efeito alegórico da construção do enunciado, o discurso histórico mantém 

uma coesão predicativa, relacionando lexicalmente seus termos e potencializando 

iconicamente as figuras, ao multiplicar e facilitar o acesso a seus traços lexicais. 

No aspecto compositivo, vemos um discurso que mantém a concreção 

figurativa buscada na invenção do tema. Chamada também de disposição pela 

teoria da arte, esse aspecto é determinante para o efeito de sentido objetivo 

pretendido no texto histórico. O preceituário artístico determinava que os formantes 

figurativos deveriam ser dispostos topologicamente dentro de uma ordem 

hierárquica em torno da personagem principal, que receberia o acento máximo na 

cena. Esse tipo de ordem, que, em termos de ordenação plástica, de acordo com 

Hauser, é chamado de método isolante, cria mais intensidade no texto planar por 

concentrar em hierarquia os formantes, como em Anchieta. O discurso histórico de 

Parreiras mistura esse tipo de ordem a outro tipo, o justapositivo, misturando o 

método de composição isolante ao método denominado de contínuo. 
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É através desse tipo de composição menos complexa, na qual ocorre menos 

sobreposição dos formantes, que Parreiras articula os níveis narrativo e discursivo, 

articulando as transformações, as performances dos actantes narrativos e as 

projeções temporais, espaciais e actoriais dos actantes do discurso, num andamento 

menos acelerado e numa tonicidade mais átona condizente com a função 

pedagógica do enunciado histórico. Um exemplo desse tipo de organização é 

Fundação da cidade do Rio de Janeiro. Vemos uma solução intermediária entre 

esses dois tipos de ordem em Primeiros passos para a independência da Bahia. 

Seja num ou noutro tipo de ordem, prevalece no enunciado a clareza e a 

objetividade da disposição em friso, que atinge o enunciatário de maneira mais lenta, 

mantendo um distanciamento maior em relação ao espectador. Essa é a tendência 

do discurso para as pinturas históricas encomendadas. 

Através da superfície figurativa do discurso, o sujeito enunciador conquista o 

enunciatário por meio de elementos figurativos conhecidos e esperados. A 

materialização dos actantes sujeitos da narrativa nas personagens históricas da 

camada mais aparente do discurso soletra confortavelmente as figuras e as cenas 

de uma História não dita pelo passado. Esse estilo mais universal forja um discurso 

implicativo. Por outro lado, o modo de dizer plástico, em essencial as articulações 

eidéticas, cromáticas e matéricas, regidas e dinamizadas pela disposição topológica, 

opera transformações no que é dito, que por vezes é subvertido, gerando reversões 

axiológicas, mudanças de estado e projeções enunciativas. Dessa forma, aquilo que 

está pressuposto no enunciado figurativo, a saber, as etapas narrativas e a presença 

de um Eu enunciativo, é realizado plasticamente na superfície planar. Tal discurso 

subleva e surpreende a lógica implicativa do universo figurativo, aparentemente mais 

importante dentro do discurso pictórico. Através da dinâmica, das modulações 

plásticas, desenha-se o ritmo e os valores do discurso republicano na obra histórica 

de Antônio Parreiras. 

Uma terceira noção relacionada à pintura histórica analisada foi o estilo. O 

estilo, dentro da estrutura do gênero histórico, teve ênfases distintas ao longo da 

história, como a categoria acromática claro-escuro, as expressões figurativas, a 

categoria cromática ou como efeito de superfície resultante da totalidade de sentido, 

ou seja, da articulação da invenção do tema com a disposição, com os contrastes 

plásticos e figurativos da composição. Nas encomendas oficiais, o estilo é o 
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resultado de uma construção figurativa do tema dominada pelas categorias eidéticas 

e topológicas, que subordinam as categorias cromáticas e matéricas, gerando, pela 

maior concentração no gradiente tensivo inteligível, um texto de estilo mais 

enuncivo, universal, e um discurso mais implicativo. Já nas obras dos anos 30, essa 

relação inicialmente se inverte, pela intensidade sensível com que as categorias 

cromáticas e matéricas invadem o campo de presença do enunciatário, 

desarticulando o que há de inteligível no texto. Temos então nessas obras dos 

últimos anos um estilo mais enunciativo que congrega valores de absoluto num 

discurso mais concessivo. 

 Os vários aspectos analisados na obra histórica de Antônio Parreiras, a partir 

do conceito de texto difundido pela semiótica, cuja definição formula-se sobre a ideia 

de correlação entre os dois planos de sentido de uma linguagem, o plano de 

expressão e o plano do conteúdo, formam um conjunto de estratégias enunciativas 

que cumprem a função de persuadir o enunciatário para a renovada identidade da 

nação baseada na imagem libertária da República. Não poderíamos falar de uma 

linguagem plástica se essa correlação não estivesse na base do sentido 

depreendido. Desde a desconstrução do sentido de paisagem operada pelo pintor 

em sua produção paisagística, passando pela objetividade de suas escolhas 

figurativas na elaboração das personagens que irão compor o assunto, até a 

objetividade ou subjetividade das relações estabelecidas no âmbito dos contrastes 

plásticos, está presente o tema abstrato da identidade, a busca por um sujeito de um 

espaço, objeto de valor materializador dessa identidade, que recobre o investimento 

semântico fundamental da categoria /natureza/. Se os efeitos de objetividade, de 

distanciamento ou de subjetividade, de aproximação figurativas reiteram a 

objetividade, o distanciamento, ou a subjetividade, a aproximação plástica, é porque 

o fazer persuasivo do pintor não atua somente no fazer interpretativo do espectador, 

mas em seu fazer sensível também. Esses dois tipos de intensidade persuasiva 

dividem também a obra histórica do pintor nos dois estilos de valores e discursos 

discutidos: um discurso que manipula o enunciatário mais pela função pedagógica 

que possui, aproximando-o do tipo de leitura do senso comum, calcado no conforto 

de uma lógica implicativa e em valores universais, e um discurso que manipula o 

enunciatário apoiado na sedução de uma fatura cromática e matérica pronunciadas. 

Neste último tipo de discurso, as marcas da enunciação tornam-se mais evidentes à 
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medida que o espaço planar é afirmado em detrimento da tridimensionalidade. A 

discreção, função do eidético e própria do espaço tridimensional, que nos termos da 

sintaxe discursiva propaga o ele, o lá e o então, cedendo lugar à tendência de 

indistinção do cromático, instauraria o eu/tu, o aqui e o agora; os contrastes 

cromáticos e matéricos explicitariam assim o tônico e o sensível, o desconhecido, 

numa lógica concessiva. Estas são as principais isotopias do discurso histórico do 

pintor, fundamentais como estratégias enunciativas capazes de revelar a eficácia de 

tal discurso. 

 Outra importante estratégia de manipulação discutida neste trabalho foi a 

presença de esquemas da tradição artística na obra de Parreiras, ou seja, a 

atualização, a recuperação e, a realização, e a reutilização de procedimentos 

cristalizados pelo uso dentro do trabalho de criação do texto histórico. Identificar o 

discurso do outro, esse contexto plástico que sustenta o texto de Antônio Parreiras, 

é essencial para entendermos, em sua práxis enunciativa, aquilo que é particular ao 

seu discurso. Assim verificamos que as figuras d’Os desterrados, que convocam 

uma práxis romântica, como a do pintor Caspar Friedrich, ou as figuras de Primeiros 

passos, que arregimentam o hieratismo revolucionário dos Horácios de David, são 

casos que classificamos de paráfrases figurativas, enquanto a topologia d’A 

Conquista do Amazonas, que muito deve à Primeira Missa no Brasil, de Vítor 

Meireles, ou a exacerbação do ébauche de Couture nas obras dos últimos anos de 

Parreiras, são exemplos do que denominamos de procedimentos de estilização. 

Constitui a práxis de Parreiras, além da intermediação do discurso plástico como 

invenção, com o discurso da História como convenção, também a conciliação entre 

gêneros, na medida em que cabe efetivamente à paisagem a construção do 

histórico. Enfim, a partir de todos esses dados, estabelecemos dois tipos básicos de 

discurso dentro da pintura histórica de Parreiras, tipologia que se baseia numa 

oposição entre um discurso que manipula pelo sensível e, portanto, pela estranheza, 

e outro que manipula e convence pelo inteligível, pelo estabelecido. 

 Como instrumental teórico na análise de todas essas estratégias de 

manipulação do enunciatário, foi essencial a aplicação do conceito tensivo de ritmo, 

fundamentado na regência da subdimensão da tonicidade sobre a subdimensão da 

temporalidade, bem como as operações de fechamento e de mistura que incidem 

sobre os gradientes da intensidade e da extensidade. Assim, um ritmo “oficial”, 
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desacelerado e átono das encomendas se opôs a um ritmo “pessoal” acelerado e 

tônico dos trabalhos históricos independentes dos anos finais do pintor, que 

explicitam éthe e páthe distintos. Se o éthos e o páthos republicano nas pinturas 

oficiais tentam transmitir um perfil rigoroso em relação à verdade histórica, não 

hesitando, porém, em concentrar espacialidades e temporalidades, como em 

Primeiros passos, o éthos e o páthos pessoal são oscilantes, exibem o mesmo 

caráter da matéria cambiante d’Os invasores, propondo falar da História não tanto 

como estado de coisas, e mais como estado de alma. 

 Em última análise, buscamos analisar a eficiência discursiva da pintura 

histórica de Antônio Parreiras a partir de um corpus formado por obras que 

abrangem em sua totalidade os principais assuntos e figuras presentes na produção 

do pintor. Concluímos, com base nas análises, que o discurso da pintura histórica de 

Parreiras reúne estratégias eficientes que, disseminadas nos vários níveis de 

sentido, atuam na adesão do enunciatário crítica/apreciador de arte no contrato de 

fidúcia proposto pelo pintor enunciador. Esta tese é, nesse sentido, uma pequena 

contribuição para o conhecimento e a apreciação da extensa e pertinente produção 

de gênero histórico do pintor fluminense Antônio Parreiras. Pela dimensão que essa 

produção possui, optamos por um determinado recorte, sabedores de que esse 

recorte, mesmo que representativo, deixa de fora uma série de obras igualmente 

pertinentes, e que com absoluta certeza merecem futuramente ser analisadas à luz 

do produtivo arcabouço conceitual da semiótica plástica, a fim de melhor depreender 

esse discurso histórico ainda carente de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

231 
 

 

 
 
 
 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ACQUARONE, Francisco. Antônio Parreiras. In: História das artes plásticas no 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora Americana LTD, 1980, p. 169-171. 

ALBERTI, Leon Battista. Da pintura – Livro II. In: LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). 

A ideia e as partes da pintura. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São 

Paulo: Ed. 34, 2004, p. 18-26. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 3. 

ÁLVAREZ, José Maurício Saldanha. “Era terra do Brasil”: representação da nação 

brasileira na obra de Antônio Parreiras. In: CAVALCANTI, Ana Maria Tavares; 

DAZZI, Camila; VALLE, Arthur (Orgs.). Oitocentos: Arte brasileira do império à 

primeira república. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, v. 1, Fev. 2008, p. 387-392. 

ANDRADE, Mário. Do desenho. In: Aspectos das artes plásticas no Brasil. 2ª 

edição.São Paulo: Livraria Martins Editora, 1975. 

ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. Tradução direta do grego 

e do latim por Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1997. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. 

Tradução de Ivonne Terezinha de Faria. 8a ed. São Paulo: Livraria Pioneira, 1994. 

______.  Para uma psicologia da arte & Arte e entropia. Tradução de João Paulo 

Queiroz. Lisboa: DINALIVRO, 1997. 

AZAMOR, Alfredo. O Fluminense, 1884, 1885. In: LEVY, Carlos (Org.). Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, 

p. 62 e 63. 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 

São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

______. O ar e os sonhos. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: 

Martins Fontes, 1990. 



 
 
 

232 
 

______. A terra e os devaneios da vontade. Tradução de Paulo Neves da Silva. São 

Paulo: Martins Fontes, 1991. 

______. A chama de uma vela. Tradução de Glória de Carvalho Lins. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2002. 

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. Tradução feita a partir do francês por 

Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BARDON, Michel François Dandré. Apologia das alegorias de Rubens e de Le Brun. 

In: LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). Descrição e interpretação. Coordenação da 

tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 2005. Col. A pintura: textos 

essenciais – Vol. 8. 

BARTHES, Roland. Rhetórique de l’image. In: Communications. Paris: Seuil, 1964, 

p. 40-51. 

______. Elementos de semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. 

São Paulo: Cultrix, 1971. 

BAUDELAIRE, Charles. A apologia da paisagem e a crítica do retrato. In: 

LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). Os gêneros pictóricos. Coordenação da tradução 

de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 121-130. Col. A pintura: textos 

essenciais – Vol. 10. 

BAUDELAIRE, Charles ; RUSKIN, John. Paisagem moderna. Tradução de Daniela 

Kern. In: KERN, Daniela (Org.). Porto Alegre: Sulina, 2010. 

BERTRAND, Denis. Introduction. Figurativité. In: Précis de sémiotique littéraire. 

Paris: Nathan, 2000, p. 7-20; p. 97-164. 

BLAKE, Nigel; FRASCINA, Francis. As práticas modernas da arte e da modernidade. 

In: FRASCINA, Francis et al (Orgs.). Modernidade e modernismo: a pintura francesa 

no século XIX. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Cosac & Naify, 1998, p. 

50-140. 

BLANCHARD, Gabriel. Conferência sobre o mérito da cor. In: LICHTENSTEIN, 

Jaqueline (Org.). O desenho e a cor. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. 

São Paulo: Ed. 34, 2006. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 9, p. 34-40. 

BRIGGS, Gastão. O Fluminense, 1885. In: LEVY, Carlos (Org.). Antônio Parreiras: 

pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 1981, p. 

63. 

BROCOS, Modesto. Retórica dos pintores. Rio de Janeiro: Indústria do Livro, 1933. 



 
 
 

233 
 

CAMPOFIORITO, Quirino. História da pintura brasileira no século XIX – A Missão 

Artística Francesa e seus discípulos 1816-1840. 2 vol. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 

1983-a. 

______. Antônio Diogo da Silva Parreiras. In: História da pintura brasileira no século 

XIX – A proteção do imperador e os pintores do segundo reinado 1850-1890. 4 vol. 

Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1983-b, p. 46-48. 

______. O fim do século e as novas inquietações artísticas. In: História da pintura 

brasileira no século XIX – A República e a decadência da disciplina neoclássica 

1890-1918. 5 vol. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1983-c, p. 17-20. 

CARAMELLA, Elaine. História da arte: fundamentos semióticos. São Paulo: EDUSC, 

1998. 

CASTRO, Isis Pimentel de. Os pintores de história: a pintura histórica e sua relação 

com a cultura histórica oitocentista. Revista eletrônica de história – UFPB, ano 1, no 

0, out. 2005. Disponível em http://74.125.93.132/search?q=cache:y... Acesso em 04 

nov. 2009. 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. Tradução de Rejane Janowitzer. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 

______. A invenção da paisagem. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

CERDERA, Fábio Pereira. Estrutura e originalidade na obra de Antônio Parreiras. 

Jornal da Pestalozzi: informativo da Associação Pestalozzi de Niterói, Niterói, jul. 

2006. N. 105, p. 2, c. 2-4. 

______. Imagem e tradição: retórica e criação visual na obra ilustrada História de um 

pintor contada por ele mesmo de Antônio Parreiras. In: CAVALCANTI, Ana Maria 

Tavares; DAZZI, Camila; VALLE, Arthur (Orgs.). Oitocentos: Arte brasileira do 

Império à primeira República. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, v. 1, Fev. 2008, p. 218-

224. 

______. Paisagem, narrativa e identidade na pintura de Antônio Parreiras. In: 

VALLE, Arthur; DAZZI, Camila (Orgs). Oitocentos: Arte Brasileira do Império à 

República - Tomo 2. Rio de Janeiro: Editora da UFRRJ/Dezenovevinte, 2010, p. 218-

234. 

______. Nem fantoche, nem mascate: relações entre a produção e os contratos de 

pintura de história na obra de Antônio Parreiras. In: MALTA, Marize; PEREIRA, 



 
 
 

234 
 

Sônia Gomes; CAVALCANTI, Ana (Orgs.). Novas perspectivas para o estudo da arte 

no Brasil de entresséculos (XIX/XX): 195 anos da Escola de Belas Artes. Rio de 

Janeiro, EBA/UFRJ, 2012, p. 129-138. 

CERDERA, Fábio Pereira; DILASCIO, Luciana; VALLE, Arthur. O papel do 

conhecimento na formação e na produção artística. In: PLETSCH, Márcia Denise; 

RIZZO, Gabriela (Orgs.). Cultura e formação: contribuições para a prática docente. 

Seropédica/RJ: Editora da UFRRJ, 2010, p. 195-204. 

CHAUÍ, Marilena. Experiência do pensamento: ensaios sobre a obra de Merleau-

Ponty. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

CHIARELLI, Tadeu. Gonzaga-Duque: a moldura e o quadro da arte brasileira. In: 

DUQUE-ESTRADA, Luiz Gonzaga. A Arte Brasileira. Campinas, SP: Mercado das 

Letras, 1995. 

CLARK, Kenneth. Landscape into art. New York: Icon Editions, 1991. 

COSTA, Angyone. Antônio Parreiras. In: A inquietação das abelhas: o que pensam e 

o que dizem nossos pintores, escultores, arquitetos e gravadores, sobre as artes 

plásticas no Brasil. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello e Cia, 1927, p. 67-73. 

CUNHA, Almir Paredes. Dicionário de artes plásticas. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 

2005. 

DA VINCI, Leonardo. Os escritos de Leonardo da Vinci sobre a arte da pintura. 

Tradução, organização e notas de Eduardo Carreira.  In: CARREIRA, Eduardo. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

2000. 

DIDEROT, Denis. Ensaios sobre a pintura. Tradução, apresentação e notas de Enid 

Abreu Dobránszky. São Paulo: Papirus; Campinas: Ed. Da Universidade de 

Campinas, 1993. 

DU BOS, Jean-Baptiste. Reflexões críticas sobre a poesia e a pintura. In: 

LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). Descrição e interpretação. Coordenação da 

tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 2005. Col. A pintura: textos 

essenciais – Vol. 8. 

DUQUE-ESTRADA, Luis Gonzaga. A arte brasileira. Campinas, SP: Mercado das 

Letras, 1995. 

______. Impressões de um amador: textos esparsos de crítica (1882-1909). Belo 

Horizonte: Ed. UFMG; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001. 



 
 
 

235 
 

______. A exposição do mês. Kósmos – Revista Artística, Scientífica e Litteraria. In: 

MOTTA, Liandra (org.). Antônio Parreiras: a trajetória de um pintor através da crítica 

de sua época. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 

Instituto de Artes. Agosto 2006, p. 317-320. 

ECO, Umberto. Retórica e Ideologia. In: A Estrutura Ausente: introdução à pesquisa 

semiológica. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 1987, p. 83-

94. 

EDELINE, Francis. Voir & Savoir: une relation ambiguë. In: Nouveaux Actes 

Sémiotiques. Recherches sémiotiques, mai 2008. Disponível em: 

http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2493 Acesso em 18 jun. 2009. 

ELIADE, Mircea. Le sacré et le profane. Mesnil-sur-l'Estrée: Gallimard, 2008. 

ESTATUTOS DA IMPERIAL ACADEMIA E ESCOLA DAS BELAS ARTES, Rio de 

Janeiro, 1820, p. 2. 19&20 – A revista eletrônica de DezenoveVinte. 2009. 

Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/estatutos1820.html. 

Acesso em 04 nov. 2009. 

EXPOSIÇÃO PARREIRAS. O Estado de São Paulo. São Paulo, 29 de junho de 

1893, p. 1. In: MOTTA, Liandra (Org.). Antônio Parreiras: a trajetória de um pintor 

através da crítica de sua época. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Artes 2006, p. 190 e 191. 

FÉLIBIEN, André. A hierarquia clássica dos gêneros. In: LICHTENSTEIN, Jaqueline 

(Org.). Os gêneros pictóricos. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São 

Paulo: Ed. 34, 2006, p. 38-45. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 10. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e 

tempo. São Paulo: Ática, 1996. 

______. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 

______. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2008-a. 

______. Em busca do sentido. São Paulo: Contexto, 2008-b. 

______. A multiplicação dos ethe: a questão da heteronímia. In: MOTTA, Ana 

Raquel; SALGADO, Luciana (Org.). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2011, p. 

55-69. 



 
 
 

236 
 

FLOCH, Jean-Marie. Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit: pour une sémiotique 

plastique. Paris-Amsterdam: Hadès Benjamins, 1985. 

______. Du design au “bricolage”: Introduction.  In: Identités visuelles. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1995, p. 1-11. 

______. Une lecture de Tintin au Tibet. Paris: PUF, 2002, p. 185-208. 

______. De uma crítica ideológica da arte a uma mitologia da criação artística: 

Immendorf 1973-1988. Tradução de M. L. Faury. In: OLIVEIRA, Ana Cláudia de 

(Org.). Semiótica Plástica. São Paulo: Hacker Editores, 2004, p. 243-262. 

FOCILLON, Henri. A vida das formas. Tradução de Ruy Oliveira. Lisboa: Edições 70, 

2001. 

FONTANILLE, Jacques. Semiótica do discurso. Tradução de Jean Cristtus Portela. 

São Paulo: Contexto, 2007. 

______. Iconicidade da imagem e estabilização da forma. In: Significação e 

visualidade: exercícios práticos. Tradução de Elizabeth Bastos Duarte e Maria Lília 

Dias de Castro. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 99-122. 

FRANCASTEL, P. A Realidade figurativa. 2ª edição. Tradução de Mary Amazonas 

Leite de Barros. São Paulo: Perspectiva, 1982. 

FRANZ, Teresinha Sueli. Victor Meirelles e a construção da identidade brasileira. 

19&20 – A revista eletrônica de DezenoveVinte, Rio de Janeiro, vol. II, no 3, julho de 

2007. Disponível em <http://www.dezenovevinte.net/obras/vm_missa.htm>. Acesso 

em 18 jan. 2009. 

GENÉSDIO, Alfredo Azamor. O Fluminense, 1885. In: LEVY, Carlos Roberto Maciel 

(Org.). Antônio Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1981, p. 62 e 63. 

GOETHE, J. W. Doutrina das cores. Tradução de Marco Giannotti. São Paulo: Nova 

Alexandria, 1993. 

GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: 

Círculo do Livro S.A., 1988. 

______. Arte e ilusão: um estudo da psicologia e da representação pictórica. 

Tradução de Raul de Sá Barbosa. São Paulo, 1995. 

GOMES, Edvânia Tôrres Aguiar. Natureza e cultura – representações na paisagem. 

In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto Lobato (Orgs.). Paisagem, imaginário e 

espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 49-70. 



 
 
 

237 
 

GREIMAS, Algirdas Julien. Da imperfeição. Tradução de Ana Claudia de Oliveira. 

São Paulo: Hacker, 2002. 

______. Semiótica figurativa e semiótica plástica. Tradução de Ignacio Assis Silva. 

In: OLIVEIRA, Ana Cláudia de (Org). Semiótica plástica. São Paulo: Hacker Editores, 

2004, p. 75-96. 

GREIMAS; COURTÉS. Sémiotique 2: dictionaire raisonné de la théorie du langage. 

Paris: Hachette, 1986. 

______. Dicionário de semiótica. Tradução de Alceu Dias Lima, Diana Luz Pessoa 

de Barros, Eduardo Peñuela Cañizal, Edward Lopes, Ignacio Assis da Silva, Maria 

José Castsgnetti Sombra, Tieko Yamaguchi Miyazaki. São Paulo: Contexto, 2008. 

GREENSTEIN, Jack Matthew. Mantegna and painting as historical narrative. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Tradução de Álvaro Cabral. 

São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Alegoria. In: Curso de estética: o belo na arte. 

Tradução de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 444-447. 

HJELMSLEV, Louis. Expressão e conteúdo. Tradução de J. Teixeira Coelho Neto. 

In: Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 53-

64. 

INGRES, Jean Auguste Dominique. Escritos sobre a arte. In: LICHTENSTEIN, 

Jaqueline (Org.). O desenho e a cor. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. 

São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 84-88. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 9. 

ITTEN, Johannes. The art of color: the subjective experience and objective rationale 

of color. New York: Van Notrand Reinhold Company, 1973. 

JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. Tradução de 

Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

JÚNIOR, Antônio Gasparetto. A jornada de Parreiras: da pintura de paisagem aos 

mártires. In: Contemporâneos – revista de artes e humanidades, no 4, mai.–out. 

2009. Disponível em http://www.revistacontemporaneos.com.br. Acesso em 11 dez. 

2009. 

KANDINSKY, Wassily. Ponto, linha, plano. Tradução de José Eduardo Rodil. Rio de 

Janeiro: Edições 70, 1989. 



 
 
 

238 
 

______. Do Espiritual na Arte. Tradução de Álvaro Cabral e Antonio de Pádua 

Danesi. 1a Edição brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

KLEE, Paul. Écrits sur l’art II: histoire naturelle infinie. Paris: Dessain et Tolra, 1977. 

______. Sobre a arte moderna e outros ensaios. Tradução de Paulo Süssekind. Rio 

de Janeiro : Zahar, 2001. 

KÖHLER, Wolfgan. Psicologia da Gestalt. Tradução de David Jardim. Belo 

Horizonte: Itatiaia, 1968. 

LÉGER, F. Fonctions de la peinture. Paris: Denoël, 1965. 

LEVY, Carlos R. Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século XIX. Rio 

de Janeiro: Pinakotheke, 1980. 

______. Antônio Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1981. 

LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). A ideia e as partes da pintura. Coordenação da 

tradução de Magnólia. Costa São Paulo: Ed. 34, 2004. Col. A pintura: textos 

essenciais – Vol. 3. 

______. Descrição e interpretação. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. 

São Paulo: Ed. 34, 2005. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 8. 

______. O desenho e a cor. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São 

Paulo: Ed. 34, 2006-a. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 9. 

______. Os gêneros pictóricos. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São 

Paulo: Ed. 34, 2006-b. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 10. 

LUCHIARI, Maria Tereza Duarte Paes. A (re) significação da paisagem no período 

contemporâneo. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto Lobato (Orgs.). 

Paisagem, imaginário e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 9-28. 

MANCINI, Renata; SOUZA, Silvia Maria de; TROTTA, Mariana. Análise semiótica da 

propaganda Hitler, da Folha de São Paulo. In: Cadernos de Discussão do CPS, vol. 

I, 2007, p. 292-304. 

MATISSE, Henri. Testemunho, 1952. In: CHIPP, Herschel Browning (Org.). Teorias 

da arte moderna. Tradução de Waltensir Dutra et al. São Paulo: Martins Fontes, 

1993, p. 138-140. 

MATTOS, Cláudia Valladão. Paisagem, monumento e crítica ambiental na obra de 

Félix-Émile Taunay. In: CAVALCANTI, Ana Maria Tavares; DAZZI, Camila; VALLE, 



 
 
 

239 
 

Arthur (Org.). Oitocentos: Arte brasileira do império à primeira república. Rio de 

Janeiro: EBA/UFRJ, v. 1, Fev. 2008, p. 493-499. 

MELO, Vera Mayrinck. Paisagem e simbolismo. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, 

Roberto Lobato (Orgs.). Paisagem, imaginário e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

2001, p. 29-48. 

MELLO, Celina Maria Moreira de. A literatura francesa e a pintura – ensaios críticos. 

Rio de Janeiro: 7 Letras; Faculdade de Letras/UFRJ, 2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos 

Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

______. O olho e o espírito. In: Textos estéticos. Tradução de Gerardo Dantas 

Barreto. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 273-301. 

MORENO, Luisa Ruiz. De la visualité. In: Nouveaux Actes Sémiotiques. Recherches 

sémiotiques, dezembro 2008. Disponível em: 

http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2688. Acesso 18 jun. 2009. 

MOTTA, Edson. ANTÔNIO Diogo da Silva Parreiras, 1860-1937. In: FUNDAÇÃO 

Nacional de Arte. Instituto Nacional de Artes Plásticas. Museus: Museu Nacional de 

Belas Artes. Rio de Janeiro: Graphos Industrial Gráfico Ltda, 1979, p. 82. 

MOTTA, Liandra. Antônio Parreiras: a trajetória de um pintor através da crítica de 

sua época. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto 

de Artes, 2006. 

NÖTH, Winfried. A semiótica no século XX. São Paulo: ANNABLUME, 1996. 

OLIVEIRA, Ana Cláudia de (Org.). Semiótica plástica. São Paulo: Hacker, 2004. 

______. As semioses pictóricas. In: ______ (Org.). Semiótica plástica. São Paulo: 

Hacker, 2004, p. 115-158. 

O PAIZ. Morte de Estácio de Sá. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 1911, Artes e 

artistas, p. 4. In: MOTTA, Liandra. Antônio Parreiras: a trajetória de um pintor através 

da crítica de sua época. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Artes, 2006, p. 327 e 328. 

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. Tradução de Maria Clara F. 

Kneese e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

PARREIRAS, Antônio. História de um pintor contada por ele mesmo. Niterói: Niterói 

Livros. Fundação de Arte de Niterói, 1999. 



 
 
 

240 
 

______. Antônio Parreiras: notas e críticas, discursos e contos: coletânea de textos 

de um pintor paisagista. In: SALGUEIRO, Valéria (Org.). ______. Niterói: EdUFF, 

2000. 

PEDROSA, Israel. O Universo da cor. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2004. 

PEREIRA, Sônia Gomes. A arte brasileira no século XIX. Belo Horizonte: C/Arte, 

2008. 

PEVSNER, Nikolaus. Academias de arte: passado e presente. Tradução de Vera 

Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

PIETROFORTE, Antônio Vicente Seraphim. Semiótica visual: os percursos do olhar. 

São Paulo: Contexto, 2004. 

______. Análise do texto visual: a construção da imagem. São Paulo: Contexto, 

2007. 

______. Tópicos de semiótica: modelos teóricos e aplicações. São Paulo: 

Annablume, 2008. 

PILES, Roger de. Curso de pintura por princípios. In: LICHTENSTEIN, Jaqueline 

(Org.). Os gêneros pictóricos. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São 

Paulo: Ed. 34, 2006, p. 49-64. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 10. 

PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. A linguagem das formas: Natureza e arte em 

Shaftsbury/Shaftsbury e a arte do desenho. São Paulo: Alameda, 2007. 

POMBO, Rocha. Ainda Parreiras. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 03 de janeiro 

de 1928, p. 4. In: MOTTA, Liandra. Antônio Parreiras: a trajetória de um pintor 

através da crítica de sua época. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Artes, 2006, p. 358 e 359. 

PORTELLA, Isabel Maria Carneiro de Sanson. A pintura de paisagem no Brasil: a 

floresta na obra de Antônio Parreiras. Dissertação de Mestrado em História e Crítica 

da Arte, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, 2001. 

POSSENTI, Sírio. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

REIS JÚNIOR, José Maria dos. Belmiro de Almeida 1858-1935. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1984. 

REVERS, H. Le peintre brésilien Antônio Parreiras. Revue des Beaux Arts, n. 337, 

01 de junho de 1920. In: PARREIRAS, Antônio (Org.). História de um pintor contada 

por ele mesmo. Niterói: Niterói Livros. Fundação de Arte de Niterói, 1999, p. 260-

261. 



 
 
 

241 
 

RIBEIRO, Camila dos Santos. Os limites do semissimbolismo na arte abstrata. 

Estudos Semióticos, no 2, São Paulo, 2006. Disponível em 

http://www.fflch.usp.br/dll/semiotica/es. Acesso em 21 mar. 2008. 

RODIN, August. A Arte: Conversas com Paul Gsell. Tradução de Anna Olga de 

Barros Barreto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

ROSEMBERG, Liana Ruth Bergstein. Pedro Américo e o olhar oitocentista. Rio de 

Janeiro: Barroso Edições, 2002. 

ROUSSEAU, Jean-Jaques. Devaneios do caminhante solitário. Tradução de Fúlvia 

Maria Luiza Moretto. Brasília: Universidade de Brasília, 1986. 

RUDEL, Jean. Técnica da pintura. Tradução de M. Canaveira de Campos. Mira-

Sintra: Publicações Europa-América, 1975. 

SAGARÓ, J. de. Composicion Artística. Barcelona: Las Ediciones de Arte, 1968. 

SALGUEIRO, Valéria. Antônio Parreiras – homem e pintor. In: ______ (Org.). 

Antônio Parreiras: notas e críticas, discursos e contos: coletânea de textos de um 

pintor paisagista. Niterói: EdUFF, 2000, p. 36-45. 

______. A arte de construir a nação: pintura de história e a Primeira República. 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, no 30, 2002, p. 3-22. Disponível em 

http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/2170. Acesso em 08 mar. 

2009. 

______. Antônio Parreiras n’O Estado de São Paulo (1894-1895). 19&20 – A revista 

eletrônica de DezenoveVinte, Rio de Janeiro, vol. IV, no 1, janeiro de 2009. 

Disponível em http://www.dezenovevinte.net/19&20/. Acesso em 18 jan. 2009. 

SILVA. Paloma Ferreira Coelho. A inconfidência revisitada: Antônio Parreiras e a 

Jornada dos Mártires. In: Revista Tempo de Conquista – história medieval e 

moderna, no 3, julho de 2008. Disponível em 

http://www.revista.tempodeconquista.nom.br/page12.php. Acesso em 21 jun. 2009. 

SILVA-SELIGMANN, Márcio. Introdução/intradução: mimesis, tradução, enárgea e a 

tradição da ut pictura poesis. In: LESSING, Gotthold Ephraim. Laocoonte ou sobre 

as fronteiras da pintura e da poesia. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São 

Paulo: Iluminuras, 1998, p. 7-72. 

SOURIAU, Étienne. La correspondencia de las artes. Traducción de Margarita 

Nelken. México: Fondo de Cultura Economica, 1998. 



 
 
 

242 
 

STAM, Robert. Bakhtin: da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 

1992. 

TATIT, Luiz. Hjelmslev e as bases tensivas do semissimbolismo. São Paulo: CPS, 

2007. 

TEIXEIRA, Lucia. A semiótica no espelho. In: Cadernos de Letras da UFF, 12. 

Niterói: Instituto de Letras da UFF, 1996. 

______. Tarsila do Amaral, musa do modernismo. In: Itinerários: Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Literatura da UNESP-Araraquara. Araraquara, 

1999, p. 43-57. 

______. Leitura de textos visuais: princípios metodológicos. In: Língua portuguesa: 

lusofonia, memória e diversidade cutural. São Paulo: s.ed., 2001, p. 299-306. 

______. Station Bourse: o que os olhos não viram. In: CORTINA, Arnaldo; 

MARCHEZAN, Renata Coelho (Org.). Razões e sensibilidades: a semiótica em foco. 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2003, p. 221-247. 

______. A práxis enunciativa num auto-retrato de Tarsila do Amaral. In: OLIVEIRA, 

Ana Cláudia de (Org). Semiótica plástica. São Paulo: Hacker, 2004-a, p. 229-242. 

______. Sou, então, pintura: em torno de auto-retratos de Iberê Camargo. Trabalho 

apresentado no encontro Linguagens: interfaces e diálogos. Niterói: Programa de 

Pós-Graduação em Letras da UFF, 2004-b. 

______. Crítica de arte e formação de opinião. In: De Signis: Perfiles Semióticos. 

Caracas: Ediciones Del Rectorado, Universidad de los Andes, 2004-c, p. 351-366. 

______. Achados e perdidos: análise semiótica de cartazes de cinema. In: LARA, 

Glaucia Muniz Proença; MACHADO, Ida Lucia; EMEDIATO, Vander (Orgs.). 

Análises do discurso hoje. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008-a, p. 169-178. 

______. Notas para um estudo do ritmo nas semióticas visuais. In: FIGUEIREDO, M. 

F., MENDONÇA, M. C., ABRIATA, V.L.R. (orgs). Sentidos em movimento. Identidade 

e argumentação. São Paulo: UNIFRAN, 2008-b. Coleção Mestrado em Linguística, 

vol 3. 218p. p. 159-180. 

______. Du lyrique au pop: images du football dans la peinture brésilienne. 

Nouveaux Actes Sémiotiques [en ligne]. Analyses sémiotiques, 2010. Disponible 

sur: http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3462 (consulté le 01 juin 2010). 

USPÊNSKI. B. A. Elementos estruturais comuns às diferentes formas de arte. 

Princípios Gerais de Organização da Obra em Pintura e Literatura. In: 



 
 
 

243 
 

SCHNAIDERMAN, Bóris (org.). Semiótica Russa. Tradução de Aurora Fornoni 

Bernardini, Boris Schnaiderman e Lucy Seki. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 163-

218. 

VALÉRY, Paul. Introdução ao método de Leonardo da Vinci. Tradução de Geraldo 

Gérson de Souza. São Paulo: Ed. 34, 1998. 

______. Degas dança desenho. Tradução de Christina Murachco e Célia Euvaldo. 

São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2003. 

VASARI, Giorgio. O primado do desenho. In: LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). O 

desenho e a cor. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 

2006, p. 20-22. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 9. 

______. Vidas dos artistas. Tradução de Ivone Castilho Bennedetti. São Paulo: 

Martins Fontes, 2011. 

VERNET, Joseph. Primeira carta aos jovens que se destinam ao estudo da 

paisagem ou da marinha. In: LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). Os gêneros 

pictóricos. Coordenação da tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 

99-102. Col. A pintura: textos essenciais – Vol. 10. 

VIVEIROS, Ricardo. A arte histórica de Oscar Pereira da Silva. Abigraf - arte e 

indústria gráfica, São Paulo, ano 31, n. 226, p. 24-30, nov. 2006. 

WÖLFFLIN, Heinrich. A arte clássica. Tradução de Marion Fleischer. São Paulo: 

Martins Fontes, 1990. 

______. Conceitos fundamentais da história da arte. Tradução de João Azenha Jr. 4 

Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

WOODFORD, Susan. Grécia e Roma. Tradução de  São Paulo: Círculo do Livro, 

1982. 

ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no Brasil. Vol. 1. São Paulo: Instituto 

Moreira Sales, 1983. 

ZILBERBERG, Claude. Síntese da gramática tensiva. Tradução de Luiz Tatit e Ivã 

Carlos Lopes. S.l./s.ed., 2002, p. 1-23. 

______. As condições semióticas da mestiçagem. Tradução de Ivã Carlos Lopes e 

Luiz Tatit. In: CAÑIZAL, E. P. & CAETANO, K. E. (orgs.). O olhar à deriva: mídia, 

significação e cultura. São Paulo: Annablume, 2004, p. 1-20. 

______. Eléments de grammaire tensive. Limoges: Pulim, 2006. 



 
 
 

244 
 

______. Riegl et I’invention du paradigme. In: Nouveaux Actes Sémiotiques. 

Recherches sémiotiques, mai 2007. Disponível em: 

http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=1482. Acesso 18 jun. 2009. 

______. Observações sobre a base tensiva do ritmo. Tradução de Lucia Teixeira e 

Ivã Carlos Lopes. In: Estudos Semióticos. [on-line] Disponível em: 

(http://www.fflch.usp.br/dl/semiótica/es). Editores Responsáveis: Francisco E. S. 

Merçon e Mariana Luz P. de Barros. Volume 6, Número 2, São Paulo, novembro de 

2010, p. 1-3. Acesso em 31 dez. 2010. 

ZUCCARO, Federico. Ideia dos pintores, escultores e arquitetos. In: 

LICHTENSTEIN, Jaqueline (Org.). A ideia e as partes da pintura. Coordenação da 

tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Ed. 34, 2004, p. 41-54. Col. A pintura: 

textos essenciais – Vol. 3. 

 

FONTES PRIMÁRIAS 

 

GOVERNO do Estado de Minas Gerais. Cópia do termo de contrato com o Estado 

de Minas Gerais para a obra Felipe dos Santos. S. l., 12 de jan. de 1923, 04 p. 

Acervo do Museu Antônio Parreiras (AMAP). 

GOVERNO do Estado da Bahis. Cópia do termo de contrato com o Governo do 

Estado da Bahia. S. l., 24 de out. de 1928, 01 p. AMAP. 

LEMOS, Vicente de et al. Parecer do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre 

a obra Julgamento de Frei Miguelinho. 30 de dez. de 1917. In: Revista do IHGB. S. 

l., 1919, p. 171-174. 

PARREIRAS. Antônio. Proposta de Antônio Parreiras para a obra Os mártires. S. l., 

05 de nov. de 1927, 03 p. AMAP. 

______. Carta de Antônio Parreiras a Mello Vianna respondendo às críticas de 

Diogo Vasconcellos. S. l., s. d, 09 p. AMAP. 

______. Rascunho de carta de Antônio Parreiras a Pedro Ernesto. Niterói. S. l., 32 

de mar. de 1934-a, 03 p. AMAP. 

______. Cópia do Memorial de Antônio Parreiras a Pedro Ernesto. S. l., 1934-b, 04 

p. AMAP. 

______. A arte, como meio educativo e de perpetuar as tradições. In: O Estado, no 

1823. S. l., 1936, 02 p. AMAP. 



 
 
 

245 
 

VASCONCELLOS, Diogo de. Carta de Diogo de Vasconcellos a Mello Vianna. Belo 

Horizonte, 25 de mar. de 1923. AMAP. 

 

REFERÊNCIAS ICONOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, Belmiro de. Os descobridores (1899). Óleo sobre tela, 260 x 200 cm. Rio 

de Janeiro, Coleção Museu do Itamaraty. In: REIS JÚNIOR, José Maria dos. Belmiro 

de Almeida 1858-1935. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1984, p. 60. 

BONDONE, Giotto di. A Lamentação de Cristo (c. 1305). Afresco, 200 x 185 cm. 

Pádua, Capela de Scrovegni (Arena). Disponível em: 

<http://1.bp.blogspot.com/_BAml_VRZWzA/S6_8ejkLzI/AAAAAAAACms/9YnuNkZgZ

i8/s1600/lamentacao.jpg>. Acesso em 17 de julho. 2012. 

CARCANO, Filippo. Pré-alpes em Bergamo (1895). Óleo sobre tela, 105 x 205 cm. 

Milão, Museu da Ciência. Disponível em: 

<http://www.frammentiarte.it/dal%20Gotico/Pittori%20lombardi%20opere/carcano%2

0filippo.htm>. Acesso em 13 de maio. 2012. 

CASTAGNETO, Giovanni Battista. Vista do porto de Maria Angu tirada da Penha no 

Rio de Janeiro (1887). Óleo sobre madeira, 24 x 46 cm. In: VASQUEZ, Pedro Karp. 

Castagneto: Giovanni Battista Castagneto, 1851-1900. Catálogo. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1997, p. 23. 

COURBET, Gustave. Depois do jantar em Ornans (c. 1849). Óleo sobre tela, 195 x 

217 cm. Lille, Museu de Belas Artes. Foto: Lauros-Giraudon. In: BLAKE, Nigel; 

FRASCINA, Francis. As práticas modernas da arte e da modernidade. In: 

FRASCINA, Francis et al (Orgs.). Modernidade e modernismo: a pintura francesa no 

século XIX. São Paulo: Cosac & Naify, 1998, p. 70. 

COUTURE, Thomas. Os romanos da decadência (1847, detalhe). Óleo sobre tela, 

466 x 775 cm. Paris, Museu d’Orsay. Disponível em: 

<http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Couture__Romans_of_the_D

ecadence_(detail)_-_WGA05565.jpg>. Acesso em 13 de maio. 2012. 

DAVID. Jaques-Louis. O juramento dos Horácios (1784). Óleo sobre tela, 330 x 425 

cm. Paris, Museu do Louvre. Disponível em: 

<http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:David-Oath_of_the_Horatii-1784.jpg>. 

Acesso em 13 de maio. 2012. 



 
 
 

246 
 

DÜRER, Albrecht. Melancolia I (1514). Gravura. In: HANSEN, João Adolfo. Alegoria: 

construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Atual, 1986, p. 9. 

FIGUEIREDO, Francisco Aurélio de. Descobrimento do Brasil (1900). Óleo sobre 

tela, 395 x 530 cm. Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. Foto: Fábio 

Cerdera. 

FRIEDRICH, Caspar David. O monge à beira-mar (c. 1810). Óleo sobre tela, 65,7 x 

46,7 cm. Berlin, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu. In: WOLF, Norbert. Caspar 

David Friedrich: o pintor da quietude. Colonia: Taschen, 2003, p. 32 e 33. 

______. Ravina rochosa (c. 1823). Óleo sobre tela, 94 x 74 cm. Viena, Museu 

Kunsthistorisches. In: WOLF, Norbert. Caspar David Friedrich: o pintor da quietude. 

Colonia: Taschen, 2003, p. 68. 

GOYA, Francisco. Três de maio, 1808 (c. 1815). Óleo sobre tela, 297 x 406 cm. 

Madri, Museu do Prado. In: JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à 

história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 315. 

GRANET, Marius. Une messe au Louvre pendent la Terreur (1847). Óleo sobre tela. 

Provença, Museu Granet. In: FRANZ, Teresinha Sueli. Victor Meirelles e a 

construção da identidade brasileira. 19&20 – A revista eletrônica de DezenoveVinte, 

Rio de Janeiro, vol. II, no 3, julho de 2007. Disponível em: 

<http://www.dezenovevinte.net/obras/vm_missa.htm>. Acesso em 18 jan. 2009. 

GRIMM, Georg. Rochedo da Boa Viagem (1887). Óleo sobre tela, 80 x 61 cm. 

Niterói, Museu Antônio Parreiras. In: LEVY, Carlos R. Maciel. O Grupo Grimm: 

paisagismo brasileiro no século XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 99. 

______. Vista da ponta de Icaraí (1884). Óleo sobre tela, 81,5 x 152 cm. Rio de 

Janeiro, Coleção Fadel. In: LEVY, Carlos R. Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo 

brasileiro no século XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 43. 

LIMA, Victor Meirelles de. Primeira missa no Brasil (1860). Óleo sobre tela, 268 x 

356 cm. Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. In: MOTTA, Edson. 

FUNDAÇÃO Nacional de Arte. Instituto Nacional de Artes Plásticas. Museus: Museu 

Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro: Graphos Industrial Gráfico Ltda, 1979, p. 

39. 

LORRAIN, Claude. Paisagem com Sacrifício a Apolo (1662). In: GOMBRICH, Ernest 

Hans. A história da arte. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 1988, p. 309. 



 
 
 

247 
 

MANET, Édouard. A execução do imperador Maximiliano (1867). Óleo sobre tela, 

252 x 305 cm. Kunsthalle Mannheim. In: BLAKE, Nigel; FRASCINA, Francis. As 

práticas modernas da arte e da modernidade. In: FRASCINA, Francis et al (Orgs.). 

Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século XIX. São Paulo: Cosac & 

Naify, 1998, p. 88. 

MANTEGNA, Andrea. São Sebastião (c. 1465-70). Painel: óleo sobre madeira, 68 x 

30 cm. Viena, Museu Kunsthistoriches. Foto: Museu Kunsthistoriches. Disponível 

em:<http://www.fflch.usp.br/dh/heros/antigosmodernos/renascimento/mantegna/seba

stian_arquivos/image002.jpg>. Acesso em 17 de julho. 2012. 

PARREIRAS, Antônio. Prisão de Tiradentes (1914). Óleo sobre tela,180 x 282 cm. 

Porto Alegre, Museu Júlio de Castilhos. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, 

p. 117. 

______. Foz do rio Icaraí (1885). Óleo sobre tela, 28,5 x 50,5 cm. Rio de Janeiro, 

Coleção Irari O. Rosário. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: pintor de 

paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 23. 

______. O Evangelho nas Selvas (1920). Óleo sobre tela. Vitória, Coleção Governo 

do Estado do Espírito Santo. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: pintor de 

paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 149. 

______. Fim de Romance (1912). Óleo sobre tela, 96 x 185 cm. São Paulo, 

Pinacoteca do Estado. Foto: Fábio Cerdera, 2009. 

______.  Ventania (1888). Óleo sobre tela, 150 x 100 cm. São Paulo, Pinacoteca do 

Estado. Foto: Fábio Cerdera, 2009. 

______. Os Invasores (1936). Óleo sobre tela, 194,5 x 281 cm. Niterói, Museu 

Antônio Parreiras. Fotos: Paulo de Tarso e Fábio Cerdera, 2012. 

______. Largo da Lapa (1883). Óleo sobre madeira, 20 x 29,2 cm. Niterói, Museu 

Antônio Parreiras. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: pintor de paisagem, 

gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 23. 

______. Escola do Ar Livre (c. 1892). Óleo sobre tela, 100 x 148,5 cm. Niterói, 

Museu Antônio Parreiras. Foto: Paulo de Tarso, 2012. 

______. Sertanejas (1896). Óleo sobre tela, 273 x 472 cm. Rio de Janeiro, Museu 

Nacional de Belas Artes. Foto: Fábio Cerdera, 2012. 



 
 
 

248 
 

______. A chegada (1900). Óleo sobre tela colada à parede, 550 x 260 cm. Rio de 

Janeiro, Centro Cultural da Justiça Federal. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, 

p. 58. 

______. A partida (1902). Óleo sobre tela colada à parede, 650 x 450 cm. Rio de 

Janeiro, Centro Cultural da Justiça Federal. In: VALLE, Arthur.  Pintura decorativa na 

1ª República: Formas e Funções. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 4, out. 2007. 

Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_pint_dec.htm>. 

Acesso em 11 de maio. 2012. 

______. A conquista do Amazonas (1907). Óleo sobre tela, 400 x 800 cm. Belém, 

Coleção Governo do Estado do Pará. Disponível em: <http://www. 

xumucuis.wordpress.com/2010/06/29/obra-em-questao-a-conquista-do-amazonas-

de-antonio-parreiras/>. Acesso em 12 de maio. 2012. 

______. Fundação da cidade de São Paulo (1913). Óleo sobre tela, 200 x 300 cm. 

São Paulo, Coleção Prefeitura Municipal. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, 

p. 75. 

______. Morte de Estácio de Sá (1911). Óleo sobre tela, 300 x 400 cm. Rio de 

Janeiro, Palácio Guanabara. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: pintor de 

paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 74. 

______. Estudo para Os mártires (c. 1927). Óleo sobre papel colado em madeira, 71 

x 140,3 cm. Niterói, Museu Antônio Parreiras. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, 

p. 166. 

______. Fundação da cidade do Rio de Janeiro (1934). Óleo sobre tela: A fundação 

(asa esquerda), 280 x 220 cm; Ato adicional (parte central), 280 x 255 cm; A 

transferência (asa direita do tríptico), 280 x 220 cm. Rio de Janeiro, Coleção Museu 

Histórico da Cidade. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: pintor de 

paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 174. 

______. Anchieta (1928). Óleo sobre tela. 130 x 194,2 cm. Niterói, Museu Antônio 

Parreiras. Foto: Paulo de Tarso, 2012. 

______. Primeiros passos para a independência da Bahia (1930). Óleo sobre tela. 

280 x 430 cm. Salvador, Palácio Rio Branco. Fotos: Fábio Cerdera, 2012. 



 
 
 

249 
 

______. Fundação da cidade de Niterói (1909). Óleo sobre tela. 300 x 200 cm. 

Niterói, Palácio Arariboia, Secretaria Municipal de Fazenda. In: LEVY, Carlos R. 

Maciel. Antônio Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1981, p. 46. 

______. Estudo para Os Mártires (c. 1927). Óleo sobre tela, 97,2 x 134,3 cm. Niterói, 

Museu Antônio Parreiras. Foto: Paulo de Tarso, 2012. 

______. Beckmann (1936). Óleo sobre tela, 116,3 x 146,2 cm. Niterói, Museu 

Antônio Parreiras. Fotos: Paulo de Tarso, 2012. 

______. Rochedos em alto mar (1932). Têmpera sobre papel, 94,9 x 118,3 cm. 

Niterói, Museu Antônio Parreiras. In: LEVY, Carlos R. Maciel. Antônio Parreiras: 

pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1981, p. 173. 

PERES, Pedro. Elevação da cruz (1879). Óleo sobre tela, 119,5 x 202 cm. Rio de 

Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. Foto: Fábio Cerdera, 2012. 

POLLOCK, Jackson. Ritmo de outono (1950). Óleo sobre tela. 271 x 538 cm. Nova 

York, Metropolitan Museum of Art. In: FRASCINA, Francis et al (Orgs.). Modernidade 

e modernismo: a pintura francesa no século XIX. São Paulo: Cosac & Naify, 1998, p. 

4. 

RIBERA, José. São Sebastião (1651). Óleo sobre tela, 124 × 100 cm. Nápoles, 

Museu de São Martino. Disponível em: 

<http://farm4.staticflickr.com/3003/2486633732_1e20b04701_o.jpg>. Acesso em 17 

de julho. 2012. 

VERNET, Horace. Première messe en Kabyli (1855). Óleo sobre tela. Bélgica, 

Museu de Lausanne. In: GUARILHA, Hugo. A questão artística de 1879: um episódio 

da crítica de arte do II Reinado. 19&20 – A revista eletrônica de DezenoveVinte, Rio 

de Janeiro, vol. I, no 3, novembro de 2006. Disponível em 

<http://www.dezenovevinte.net/criticas/questão_1879.htm>. Acesso em 11 de maio. 

2012. 

VISCONTI, Eliseu. A providência guia Cabral (1899). Óleo sobre tela, 180 x 108 cm. 

São Paulo, Pinacoteca do Estado. In: CARDOSO, Rafael et al. Eliseu Visconti: a 

modernidade antecipada. Rio de Janeiro: Hólos, 2012, p. 43. 

 



Nome do arquivo: O horizonte da nação - uma análise semiótica da pintura 
histórica de Antônio Parreiras (tese) 

Diretório: E: 
Modelo: C:\Documents and Settings\Luciana & Fabio\Dados de 

aplicativos\Microsoft\Modelos\Normal.dotm 
Título:  
Assunto:  
Autor: Luciana & Fabio 
Palavras-chave:  
Comentários:  
Data de criação: 14/9/2012 20:10:00 
Número de alterações:2 
Última gravação: 14/9/2012 20:10:00 
Salvo por: Fábio 
Tempo total de edição: 3 Minutos 
Última impressão: 14/9/2012 20:20:00 
Como a última impressão 
 Número de páginas: 250 
 Número de palavras: 83,683 (aprox.) 
 Número de caracteres: 451,892 (aprox.) 

 


