


por Cláudia Valladão de Mattos, historiadora da arte

imagem de d. Pedro I desembainhando a espada
no alto do Ipiranga é uma das representações mais
populares da história do Brasil. Há muitas décadas

ela figura em livros didáticos e ilustra páginas de revistas
e jornais por ocasião das comemorações da Independên-
cia. Diante dela temos a impressão de sermos testemunhas
do evento histórico, aceito naturalmente como o "marco
zero" da fundação da nação. No entanto, essa imagem é
fruto da imaginação de um artista que nem mesmo tinha
nascido no momento em que o episódio ocorreu.

Historiadores têm demonstrado que foram necessá-
rias muitas décadas para que o hoje famoso episódio do
"Grito do Ipiranga" adquirisse o status que ele possui no

contexto das narrativas sobre a Independência. Como de-
monstra a pesquisadora Cecília Helena Salles de Oliveira
em seu estudo sobre o tema, a data de 7 de setembro
não foi considerada, de início, particularmente relevante
como marco simbólico da formação da nação, nem pela
imprensa, nem pelo próprio d. Pedro.

Em caria dirigida aos paulistas, no dia seguinte ao epi-
sódio ocorrido às margens do Ipiranga, o príncipe fala
da necessidade urgente de retornar ao Rio de Janeiro ern
função das notícias recebidas de Portugal. Na longa carta,
não há qualquer referência ao "grito". A Independência
do Brasil não estava inteiramente consumada. Dependia
também de negociações políticas. Também em carta diri-
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gida ao seu pai a 22 de setembro, d.
Pedro não faz referência ao evento.

Da mesma forma, os jornais de
época, que ensaiaram as primeiras
narrativas sobre a Independência do
Brasil, não traziam qualquer menção
à data de 7 de setembro. O Correio
Braziliense, por exemplo, publicou
uma noticia declarando a data de 1-
de agosto como marco da emanci-
pação. Era a data em que o prínci-
pe enviou o Manifesto às Províncias
do Brasil, no qual se desobrigava de
obedecer as ordens das Cortes de
Lisboa. O redator do jornal Regula-
dor Brasileiro, por sua vez, apontaria

a data de 12 de outubro, na qual
ocorreu a aclamação de d. Pedro I
como Imperador do Brasil, como o
verdadeiro marco da criação da jo-
vem nação. Outras datas, como o 9
de janeiro, dia do "Fico", em que d.
Pedro I recusou-se a embarcar para
Portugal desobedecendo as ordens
dadas pelas Cortes de Lisboa, ou a
de 1D de dezembro, data da coroa-
ção, foram mencionadas, mas nun-

ca o 7 de setembro.
Era fundamental para as elites

vinculadas ao governo evitar que
o processo de independência se
transformasse em uma revolução

popular, como ocorrera na Améri-
ca Espanhola. Assim, nos primeiros
anos após a Independência, as da-
tas que reafirmavam a monarquia
Bragança, como a aclamação e a
coroação de d. Pedro I, é que são
postas em evidência.

São esses mesmos episódios, a
aclamação e a coroação, que merece-
ram destaque no livro Viagem pitores-
ca e histórica ao Brasil de Jean Baptis-
te Debret (publicado na França entre
1834 e 1839). Debret, que chegou
ao Brasil com a Missão Francesa em
1816, foi o artista mais próximo da
Corte portuguesa em sua época. A
prancha n2 47 do livro, referente à
Aclamação, apresenta D- Pedro I na
varanda de um palacete no Cam-
po de Santana, sendo saudado pela
multidão, após ter aceitado o título
de imperador do Brasil. Ao seu lado,
encontram-se a imperatriz com a fi-
lha primogênita, Maria da Glória, e
figuras de destaque no processo polí-
tico de independência e do novo go-
verno, como José Clemente Pereira
(à época presidente do Senado), José
Bonifácio, ministro do Império e seu
irmão Martim Francisco, ministro
das Finanças. O Museu Nacional de
Belas Artes, no Pão de Janeiro, guar-
da um pequeno esboço a óleo deste
quadro, que provavelmente serviu
de base para a realização da imagem
do livro.

A pintura deJVloreaux decorava a sala do Senado do Império. Foi a imagem oficial da Independência durante quase todo o século XIX



A segunda imagem representa a
Comoção de d. Pedro L Tendo em vis-
ta que ela é a reprodução do maior
quadro histórico realizado pelo ar-
tista durante seus anos no Brasil (a
obra pintada em 1828 encontra-se
hoje no Palácio do Itamaraty), po-
deríamos mesmo afirmar que este
é o episódio por excelência selecio-
nado por Debret para representar
a fundação do Império. O quadro
é um verdadeiro retrato social das
elites do Império e serve bem como
imagem inaugural da fundação do
um novo país.

A composição em forma
de friso apresenta o imperador d.
Pedro I, ã direita do quadro, sentado
em seu trono e usando as insígnias
do novo Estado. Ao seu redor estão
altos representantes da Igreja, figuras
de destaque na Corte, nobres e altos
funcionários do Estado, e um hall de
políticos que formaria o seu novo
governo. No extremo oposto a d.
Pedro, observando a cena a partir de
um balcão, estão a imperatriz com
a filha, marcando a continuidade da
casa dos Bragança nos trópicos.

Em 1826, no entanto, a publi-
cação do testemunho do padre Bel-
chior Pinheiro Ferreira incluiu a data
de 7 de setembro no calendário de
festividades da Independência. O re-
lato dava forma e voz à reivindicação
paulista de ter sido o palco dos prin-
cipais acontecimentos que levaram à
ruptura com Portugal. Graças a ele, o
episódio do "Grito" ganhou força na
imaginação popular, e se difundiu à
medida que a importância política e
econômica de São Paulo foi crescen-
do no cenário do país.

O relato do padre Belchior tam-
bém enfatizava a atuação de d. Pe-
dro I, mostrando-o não somente
como o legítimo herdeiro dos Bra-
gança e, portanto, como o elo que
possibilitaria a continuidade na
mudança, mas como um herói, ca-
paz de tomar, o destino do país em
suas mãos?'Porém, essa dimensão
da narrativa do padre permaneceu
inexplorada ainda por algumas dé-
cadas, explicitando-se inteiramente
apenas no final do século, na famo-
sa obra de Pedro Américo.

Um outro quadro intitulado
Proclamação da Independência, rea-

lizadb em 1844 pelo artista fran-
cês François-René Moreaux, revela
como ainda naquele momento a
afirmação do direito natural de d.
Pedro I ao trono brasileiro impu-
nha-se como preocupação central.
O príncipe é representado ao entrar
na cidade de São Paulo. Ele está cer-

A IMAGEM CLÁSSICA DO "GRITO

FEITA POR PEDRO AMÉRICO,TE

LIGAÇÃO COM A CRISE QUE O

GOVERNO DE PEDRO! ATRAVE

cado de figuras do povo e levanta
seu chapéu em sinal de saudação.
Em sua mão direita traz uma carta,
provavelmente contendo as notícias
vindas de Lisboa - que o motivou
à decisão de romper os laços com
Portugal. A obra permaneceria na
sala do Senado por longos anos, po-
dendo ser vista como uma imagem
quase oficial do memorável evento.

A ênfase da composição, no en-
tanto, não está na ação heróica de d.
Pedro. Tanto o príncipe, quanto di-
versas figuras que o acompanham,
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dirigem seus olhares para o céu,
de onde desce um raio de luz que
ilumina a cena. Nesta representa-
ção, não está em jogo a habilidade
política de d. Pedro, tampouco seu
caráter ou capacidade de liderança.
A imagem vincula o evento à pro-
vidência divina, diminuindo com
isso o tom heróico e voluntarioso
da figura do príncipe e reafirmando
a legitimidade dos herdeiros da casa
de Bragança ao trono do futuro im-

pério tropical. Neste aspecto, a obra
tem mais em comum com as ima-
gens da Aclamação e da Coroaçâo de
Debret, do que com Independência
ou Morte! de Pedro Américo. Para
que a ação de d. Pedro se tomasse
o tema central da obra de Pedro
Américo foram necessárias mais de
quatro décadas de transformações
políticas e culturais.

CLAUDIA VALLADÃO DE MATTOS é profes-
sora de história da arte no Instituto de Artes
da Unicamp e autora, entre outros, de Goethe
e Hackert: sobre o pintura de paisagem (Ateliê
Editorial, 2008) e LasarSega/l. Expressionismo e
Judaísmo (Perspectiva, 2000).

"D. Pedro caminhou alguns passos

(...) de repente estacou-se já no meio

da estrada dizendo-me; padre Belchior,

eles querem, terão a sua conta. (.-) De

hoje em diante estão quebradas as

nossas relações; nada mais quero do

governo português e proclamo o Bra-

sil para sempre separado de Portugal.

Respondemos imediatamente com

entusiasmo: - Viva a liberdade! Viva o

Brasil separado! Viva d. Pedro l! (...) O

príncipe, diante da guarda, [arrancou]

do chapéu o laço azul e branco (sicl), de-

cretado pelas Cortes como símbolo da

nação portuguesa, atirando-o ao chão,

dizendo: - Laços fora soldados! Viva a

Independência do Brasil! (...) desembai-

nhou a espada, no que foi acompanha-

do pelos militares; os paisanos tiraram

os chapéus. E d. Pedro disse: - Pelo meu

sangue, pela minha honra, pelo meu

Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. -

dro que reagia às circunstâncias postas

por seu próprio tempo. Valorizando a

imagem do pai de Pedro II como líder da

nação, seu quadro visava contribuir para

a estabilização da imagem de um impé-

rio em crise, às portas de sua extinção.

Olhemos então o quadro. A com-

posição apresenta uma organização

rigorosamente geométrica, marcada

por dois grandes semicírculos, que

evoluem respectivamente do centro

da tela, para a direita e para a esquerda,

em direção à base da pintura. Ao longo

desses semicírculos se dá a distribui-

ção das figuras e demais elementos

da narrativa. Deslocado ligeiramente

para a esquerda, em segundo plano,

vemos d. Pedro l, levantando a espada,

seguido por cavaleiros de seu séquito,

que saúdam o gesto acenando com

chapéus e lenços 0. Ao longo do se-

micírculo à esquerda, um caipira pára
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seu carro de boi para observar a cena

O caípira é a figura de identificação do

observador, tanto por sua posição, quan-

to por seu tamanho e proximidade. O ar-

tista apresenta d. Pedro como um estadis-

ta determinado, que não mede esforços

para realizar seu ideal. A associação com

Napoleão é evidente, o que se confirma

também pela semelhança da composi-

rapidamente montar seus cavalos e entrar

em formação Pedro Américo impingiu

grande movimento à massa de figuras

que compõem essa metade da tela, ca-

racterizando a ansiedade e a tensão que

precederam a proclamação da indepen-

dência, assim como o entusiasmo com

que foi recebida.

A obra representa o desfecho dra-

mático de um acontecimento heróico,

concebido como o resultado da bravu-

ra de um só hornem, o qual, com o seu

exemplo, fundaria uma nova ordem po-

governo com as elites do Império. Já a in-

subordinação dos militares, insatisfeitos

com sua posição social após a Guerra do

Paraguai, e cooptados pelos positivistas

e republicanos, compunha um quadro

que poderia ser considerado o avesso

da representação de Pedro Américo.

Certamente a imagem de um soberano

determinado, forte e capaz de contro-

lar seus súditos era bem-vinda naquele

momento, como forma de compensar a

realidade que saía do controle. De fato, a

República se aproximava.

cão de "Independência ou Morte!" com a

versão da "Batalha de Friedland" pintada

por Ernst Meissonier, hoje pertencente

ao Metropolitan Museum de Nova York.

A representação da grandeza de d.

Pedro l expressa-se formalmente na obra

através do desnível (real e simbólico) entre

o caipira e o príncipe, mas principalmente

pela estrutura narrativa da composição.

Frente a frente com d. Pedro, um pouco

acima do riacho situado na base do qua-

dro, encontramos um cavaleiro da sua

Guarda de Honra, que, dando as costas ao

espectador, responde ao brado do prínci-

pe arrancando de sua farda o laço verme-

lho e azul que simbolizava a união entre

o Brasil e a metrópole .̂ O eixo formado

por essas duas figuras constitui o nú-

cleo discursivo básico da representação.

À direita do quadro vemos a guarda

de d. Pedro, que, tomada de surpresa pela

chegada inesperada do príncipe, procura

lítica e moral. Esta, por sua vez, também

já se encontrava esboçada no quadro,

correspondendo de perto aos ideais da

elite do Império e às idéias do próprio

imperador Pedro II.

A composição deixa vislumbrar uma

estrutura piramidal de poder, na qual a

noção de soberania encontra-se associa-

da à preservação de uma elite política e

intelectual, sintetizada na figura do mo-

narca, e apoiada por um exército podero-

so. Nesta estrutura, o "povo brasileiro" re-

presentado pelocaipira,não tem nenhum

papel ativo a desempenhar, depositando

de bom grado seu destino nas mãos do

soberano. Quão distante estava essa ima-

gem da real condição vivida por. Pedroll!

Na década de 1880, o imperador, do-

ente e esgotado, procurava manter vivo

um Império em crise e na iminência de

seu desaparecimento. A abolição da es-

cravidão, em 1888, rompera a aliança do

O quadro de Pedro Américo é, sem

dúvida, um testemunho de seu tempo.

O tratamento do tema explica-se mais

pelo contexto do Segundo Império do

que por sua fidelidade aos eventos que

levaram à Independência do Brasil.

A posição que a obra passou a ocu-

par a partir de 1895 no interior do Pa-

lácío-Monumento construído por Bezzí

no Ipiranga deu-lhe um lugar especial

na memória da nação. Sua presença

continuada no espaço que se tornou

o epicentro das comemorações cívicas

da Independência ajudou a destacar

a imagem de seu contexto de criação,

dando a ela uma aura de "verdade". Em

sua posição estratégica, no coração do

Museu, tornou-se peça-chave para a

consolidação do 7 de Setembro como

a data por excelência do nascimento do

Brasil, legitimando uma história que co-

meçou deforma bem diferente.
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Text Box
Fonte: História Viva, a. 5, n. 59, p. 66-71, 2008




