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Resumo: A obra, Caipira Picando Fumo (1893) - de Almeida Junior - ficou conhecida pela 
contribuição regionalista da pintura brasileira e por incentivar um rompimento (ao menos na 
temática) dos argumentos europeus reconhecidos pelo pintor ituano. Este ensaio aborda, 
através da semiótica peirceniana, o papel simbólico da obra pictórica diante de um todo que é 
formado por individualidades: ícones e índices. Procuramos encontrar na presente obra, a 
relação do homem com a natureza e como isso constatar em linguagem simbólica o momento 
histórico de sua criação. 
Palavras-Chave: pintura, natureza, homem.  
  
Abstract: The work, Caipira Picando Fumo (1893) – of Almeida Junior - was known by the 
regional contribution of the brazilian painting that encourage a break (at least in the theme) 
of the arguments recognized of the European by painter ituano. This essay addresses by 
peirceniana semiotics, the symbolic role of the pictorial work in front of a whole which is 
formed by individuals: icons and indices. We find in this work, the relationship of man with 
nature and how it is found in symbolic language in this historical moment of its creation. 
Keywords: picture, nature, man. 
 

 

I) 

A semiótica peirceniana3 nos permite pensar a relação de uma imagem, um quadro - 

por exemplo - dentro de um panorama universal de relações humanas convergentes. Para 

Peirce, uma imagem artística representa um argumento intelectual responsável por nos 

cativar “um puro sentimento, mas é um sentimento que é a marca de uma razoabilidade que 

cria, é a primeiridade que na verdade pertence a uma terceiridade na sua realização de 

secundidade”. (PEIRCE,1983). 

                                                 
1 Mestranda do curso de História Social da UEL. 
2 Graduado pela UEL e especialista em Psicopedagogia. 
3 A Semiótica de Peirce não é considerada um ramo do conhecimento aplicado, mas sim um saber abstrato e 
formal, generalizado. Segundo este autor, as pessoas exprimem o contexto à sua volta através de uma tríade, qual 
seja, Primeiridade, Segundidade e Terceiridade, alicerces de sua teoria. 
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Sobre essa afirmação, propomos tal exercício estético na contemplação intelectual da 

obra de Almeida Junior4 intitulada: Caipira Picando Fumo (estudo), 1893 (figura nº 1 – pg. 09). 

A nossa maior intenção neste ensaio, será refletir sobre o ambiente natural representado pelo 

artista ituano. 

Precisamente porque, somente depois de retornar da Europa, o artista passa a 

expressar os costumes e a natureza locais da vida interiorana.  

Ao observarmos o quadro, deparamo-nos com uma cena típica das pequenas cidades. 

Um homem sentado na frente de sua casa, picando fumo. Dá-nos a sensação de que, ao 

depararmo-nos frente a uma obra dessa envergadura, somente assim tomamos consciência de 

características peculiares de nossa cultura. De acordo com Peirce, uma pintura representa um 

todo que exprime, como um grande poema ou uma sinfonia, um argumento refinado, um 

grande símbolo.  

Havendo, portanto, uma necessidade de interpretar os símbolos presentes na pintura, 

pode-se também interpretar as relações dessa representação no momento histórico de sua 

criação.  

A obra data de 1893. Neste período, o Brasil tinha pouco mais de três anos de 

República. É nesse momento que se descobre nos meios intelectuais, uma inquietude relativa 

ao que chamamos de Identidade Nacional, sobre a qual Mario de Andrade escreve: 

 

“Já nos últimos dias monárquicos, a inteligência brasileira principia se 
inquietando de sua funcionalidade nacional, de alguma forma anunciando os 
tempos modernos. A influência da técnica européia ainda predomina, e 
predominará até os nossos dias, mas os artistas de maior valor se voltam para 
a expressão da terra e do homem. O pernambucano Telles Junior cria 
paisagens nordestinas de caráter vigoroso e fiel; e em São Paulo, Almeida 
Junior, em luta aberta com as luzes do nosso dia e a cor da terra que a sua 
paleta parisiense não aprendera, analisa com firmeza os costumes e o tipo do 
caipira. Mas isto já era a República, e ecoa o que estavam fazendo na música, 
com as mesmas hesitações e felicidade intermitente, Alexandre Levi e Alberto 
Nepomuceno”. (ANDRADE, 1970: 25). 

 

De acordo com Naves, o que houve nesse momento, principalmente por parte da 

crítica, foi um movimento paradoxal de aceitação e negação do que vinha acontecendo no 

âmbito artístico. Se por um lado, o determinismo do meio intelectual é negativo e até 

pedante, o lado positivo repousa na apreciação das personagens em sua ambientação 

tipicamente brasileira – isso ao menos parece consensual.  

                                                 
4 Pintor paulista (1850-1899). Baseado na escola realista, na fase madura de sua obra aborda temas nacionais, 
retratando principalmente cenas do interior de São Paulo. 
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A pintura do caipira picando fumo possibilita-nos conhecer e reconhecer o homem na 

sua relação com a terra. Podemos nos ater a dados realistas da obra, como a intensidade do 

sol que parece querer incomodar aos críticos de pele européia demais. A obra chama a 

atenção não só para o estudo dos costumes, mas, sobretudo para a questão natural da 

existência do caboclo nas terras do interior paulista. 

O homem deixa-se passivo perante o efeito do sol que lhe desenha as expressões de 

homem rural, homem da terra, o sertanejo. A expressão do caipira parece transmitir a 

passividade necessária da relação com a natureza, uma ignorância de bom sentido em 

contraposição à cultura da precaução das “sociedades civilizadas”, como a ação de afastar-se 

de um sol intenso. O personagem permanece sentado debaixo da forte irradiação solar, sob 

um dos efeitos que a natureza tem sobre os homens e que muitos não suportam preferindo 

atacá-la, como encontramos numa das manchetes da Imprensa Ytuana5 de 1877, em relação à 

caracterização do caipira: 

 

“A ação da naturesa bruta, actua sobre o homem por todos os modos. No 
exterior do corpo cauza feridas, de que é difícil escapar quem vae ao sertão. 
No seo interior cauza estragos iguaes, sendo maiores no estomago, fígado e 
outros órgãos, como se vê pelo exterior, pois o habitante do sertão é pálido, 
mole e doente. Mas onde produz maior estrago é sobre a inteligência, 
tornando-se o sertanejo apático, tardo, de pouca  compreensão. (22 de abril 
de 1877, nº 61, ano II). 

 

 

Mas tal visão não deve ser vista como preconceituosa, pois, no recorte histórico que 

estamos a falar, é difícil aplicar a um tema tão recente nossos valores e precauções atuais, 

isso seria incorrer num preconceito às avessas. Serve-nos, sobretudo, para intervir no 

raciocínio simbólico que o autor, já vivido na Europa, trazia ao Brasil e para os meios 

intelectuais, na contribuição para a simbologia de nossa cultura. O caipira encontra-se em 

trajes sujos e agrestes. O personagem se encontra picando fumo de maneira intimista com o 

seu hábito local. Parece atender a um hábito mais do que se precaver, pois isso seria 

ocidentalizado e demesiado cientificista. 

Naves diz ser o sol, o personagem central da pintura. A natureza do interior paulista, 

especificamente, o sol, demonstra uma força imanente perante os habitantes locais. Ora, é 

claro que o povo aprende geração após geração a conviver com o fenômeno natural como algo 

realmente natural. Numa região de poucos recursos, há de se entender que o homem recorre 

                                                 
5 Periódico local editado em Itu desde 1876. 
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muito mais à sua potencialidade genética de adaptação do que ao seu bolso; já que este pode 

subverter e muitas vezes subverte a própria natureza. Naves diz: 

 

O sol é o grande personagem deste “Caipira picando fumo”. O homem que se 
ajeita meio a gosto na porta da casa pode até conviver bem com ele. Mas não 
está a sua altura. O cismar que o protege também o impede de agir e o que 
domina o quadro é a exterioridade majestosa da luz e do calor que parecem 
apenas tolerar a presença daquilo que ainda não foi reduzido a eles. (NAVES, 
2005: 03). 

 

  Almeida Júnior parece figurar propositalmente o ambiente natural do caipira. O 

costume da vida na terra, os pés descalços, o fumo (cuja origem é também natural), a 

ignorância perante a força do sol, o sol que numa visão peirceniana corresponde ou pode 

corresponder a um sol vermelho metálico, mais forte que o do O Estrangeiro6 de Camus. Na 

obra a pele do caboclo é acompanhada, assim como a simbologia da pintura, de um quadro 

cotidiano que indica, em sentido semiótico, uma postura do dia-a-dia. Dá-nos a sensação de 

que, se o modelo de Almeida Junior é um personagem vivo da cidade de Itu, tanto faz se o 

artista o procurasse numa segunda-feira ou num feriado prolongado. Ali estaria ele, sentado e 

picando fumo, confluindo para o eterno retorno histórico.  

Mas, voltemos à natureza. O caipira é a representação dessa incógnita antropológica na 

medida em que somente este tipo humano apresenta conhecimentos locais tão íntimos e 

idiossincráticos a ponto de encorajar posturas preconceituosas a seu respeito. Por isso a 

representação pictórica do caboclo caipira é simbólica e universal. É um argumento preciso da 

relação do homem com o meio natural da região interiorana de São Paulo. Almeida Junior é, 

por essa razão, muito mais significativo do que muitos escritos – políticos ou não – sobre o 

interior paulista da época.  

A pele ressecada pelo sol, as roupas sujas e arregaçadas do caipira, demonstram uma 

inviabilidade estética da moda perante as imposições climáticas da natureza. Não é possível 

ao caboclo sujeitar-se às convenções européias de vestimenta. O calor sufocante que se 

impunha na cultura nacional carecia de uma explicação, de uma racionalidade totalizadora 

perante a vida. A vida natural do homem interiorano deveria ser aceita como tal. E mesmo se 

não existisse uma análise acadêmica a seu respeito, a investigação sobre a obra pictórica de 

Almeida Junior, nos daria essa compreensão da naturalidade existente na região. 

 

 

                                                 
6 CAMUS, Albert. O estrangeiro. Lisboa: Copyright, 1972.  
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II) 

Almeida Junior teve a oportunidade de estudar, pela obtenção de uma bolsa concedida 

pelo então Imperador Dom Pedro II (1825-1891), na Escola Nacional Superior de Belas Artes7 

em 1878. Fez um curso de três anos, tendo como principal professor Alexandre Cabanel (1823-

1889), um dos maiores inimigos dos impressionistas.  

Em 1882, Almeida Junior retornou ao Brasil, tornando-se responsável pelo 

amadurecimento da arte paulista. A partir de então, o artista passou a representar o 

regionalismo local da cidade de Itu, aonde iria se consagrar como um dos principais pintores 

nacionais.  

Se por um lado, Almeida não abandonou a técnica e o tratamento artístico europeu, 

por outro, pode-se dizer que no quesito temática o pintor destacou-se não só pela escolha 

histórica8 dos temas, mas também pela potência conceitual que ele impõe em cada uma de 

suas obras num período onde os primeiros intelectuais brasileiros buscavam a identidade do 

seu povo.  

A essa tentativa de expressão do mundo através de uma obra artística, que por si 

representa um todo fenomenológico e por isso universal, Peirce reflete da seguinte forma: 

 

 

Se você me perguntar qual o papel que as Qualidades podem desempenhar na 
economia do Universo, eu devo responder que o universo é um vasto 
representamen, um grande símbolo dos propósitos de Deus, resultando suas 
conclusões em realidades vivas. Agora, todo símbolo deve ter, organicamente 
atado a ele, seus Índices de Reações e seus Ícones de Qualidades; e o mesmo 
papel que essas qualidades e reações desempenham em um argumento, elas 
também obviamente desempenham no Universo, o Universo sendo 
precisamente um argumento (...) O Universo como um argumento é 
necessariamente uma grandiosa obra de arte, um grande poema — pois todo 
argumento refinado é um poema e uma sinfonia — assim como todo 
verdadeiro poema é um argumento significativo. Mas vamos compará-lo antes 
com uma pintura — com uma marinha impressionista — cada Qualidade em 
uma Premissa é uma das partículas elementares da pintura; elas estão 
combinadas para fazerem a pretendida Qualidade que pertence ao todo como 
um todo. Este efeito total está além de nossa compreensão; mas nós podemos 
apreciar em alguma medida a Qualidade resultante de partes do todo — cujas 
qualidades resultam da combinação das qualidades elementares que 
pertencem às premissas. (PEIRCE, 1983). 

 

 

                                                 
7 École National Supérieure des Beaux-Arts. 
8 Podemos citar o quadro A partida da Monção. 
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Ao situarmos o Caipira picando fumo, no seu ambiente natural, que é da relação com a 

terra, estamos querendo afirmar que há, ou pelo menos houve um protótipo característico no 

interior paulista da forma como representado por Almeida Junior. Nas palavras de Naves: “O 

caboclo que pica fumo parece enlevado em seu afazer modesto. Talvez fosse mesmo possível 

vislumbrar aí um elogio da vida simples, um bucolismo de quem encontrou a justa medida no 

contato com natureza e vive em paz”. (NAVES, 2005: 6). Quem sabe, Almeida não tenha 

atingido o símbolo mais obscuro de nossa cultura: o símbolo da embriaguez ofuscada pelo sol, 

da inoperância, da pura inatividade perante os acontecimentos mais simples, mais fáceis de 

modificar. Mas, para defender isso, deveríamos nos debruçar com maior acuidade e interesse 

sobre essa postura explicitamente materialista. Aqui nos parece conveniente a semiótica, 

particularmente nesta ocasião onde a ideologia parece nos atrair como uma lei gravitacional, 

pois há um quê de liberdade quando a capacidade de interpretação nos encoraja.  

Podemos dizer, inclusive, que o caipira representa a síntese do homem rural. Um 

homem, cuja análise de Naves a respeito do sol, torna-se puro efeito retórico, pois o caipira, 

em seu sentido mais radical, não pode e não deve em situação alguma temer ao sol. A sua 

pele, o seu organismo, a sua “couraça” de caboclo lhes permitem a total homeostase diante 

da natureza incisiva do campo. Dessa natureza que dialoga com o homem da terra. 

 

 

III) 

É preciso entender o campo, compreender o sentido da vida no campo e da natureza 

na relação com o homem. É preciso entender que a tradição de críticos e artistas está 

diretamente relacionada com as escolas européias – e que há no movimento de identidade 

nacional, uma pretensa ruptura dessas influências, como se estas houvessem chegado por 

meios ilícitos e não pelo decurso da história - pelo lento decurso das águas. 

Outras características observadas na obra podem ser vistas em Naves, quando diz: 

“entre terra e terra as separações são também muito rústicas: degraus toscos e carcomidos 

pelo tempo, apoiados em estacas precárias, um madeirame que já deixa para trás as marcas 

do trabalho humano e retorna à condição natural”. (NAVES, 2005:05). Essa impressão do 

crítico nos favorece sobre a antiga questão apresentada por Keith acerca do homem com a 

natureza. A que ponto o homem dialoga de forma a guerrear com a natureza? De que forma 

podemos notar a divisão existente entre homem e natureza? 

Em todo caso, a figura do caipira para os ainda não ambientados em sua própria 

cultura, careceria de uma apreciação de maior complexidade e magnitude sobre a sua própria 
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vizinhança. Como vimos na Imprensa Ytuana, o caipira poderia ser análogo a qualquer ser de 

inteligência afetada por qualquer fenômeno natural. Contrapondo esse argumento, numa 

tentativa falha de engrandecimento a qualquer custo, observamos uma deformada concepção 

do caipira, relatada da seguinte forma por Maria Cecília Lourenço - no painel explicativo 

instalado na sala com as obras de Almeida Júnior na Pinacoteca – onde afirma que o pintor 

“(...) transforma os personagens de suas telas em verdadeiros monumentos do trabalhador 

sério, hábil, forte, bravo, competente e destemido”. Isto quer dizer que, na verdade, por 

antinomia, pode-se deduzir que o caipira, se não tiver um traço cultural demarcado, ou pode 

ser comparado a um macaco não civilizado, um selvagem ou, de outro lado, para salvá-lo, 

pode encarnar a figura do trabalhador heróico e destemido. A esse respeito Keith escreve: 

 

“Em todo mundo natural mentalmente elaborado, escreve um antropólogo 
moderno – ‘o contraste entre homem e não-homem fornece uma analogia 
para o contraste entre o membro da sociedade humana e o estranho a ela’. É 
freqüente, diz outro, que tribos se reservem o titulo arrogante de ‘homem’, 
referindo-se a outros povos como ‘macacos’”. (KEITH, 1989: 49). 

 

É interessante a semelhança da semiótica a uma bola de argila. Parece que o 

interprete pode retirar o que lhe convier, pois estará livre de qualquer ônus. Mas, para uma 

argüição de maior rigor acadêmico, deve haver uma preocupação sempre antecipada sobre a 

visão contrária. De alguma forma, temos que agir a favor e contra a nossa própria observação, 

o nosso próprio prazer intelectual na interpretação de um símbolo. 

Portanto, devemos considerar a obra de Almeida Junior como a de um dos primeiros 

intérpretes da cultura regional. O autor nos apresenta um indício dos primeiros traços de 

nossa cultura enraizada, sobretudo a do trabalho com a terra. Porém, o homem do campo não 

pode ser a síntese de sua idéia. O símbolo complementa-se necessariamente na conjunção do 

homem com o seu meio natural. Não existe idéia fechada em si. O intérprete pode averiguar 

diversos e infinitos significantes. Em nosso caso, concluímos que O caipira picando fumo é 

uma síntese do significado de um Brasil que passava à tentativa de respirar por seus próprios 

pulmões. É um vetor concreto enquanto significante de uma República recém-nascida 

presente no ideário quase unânime da sociedade do seu tempo. 
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Figura nº 1 - Caipira Picando Fumo (estudo), 1893  
óleo sobre tela, c.i.d. 70 x 50 cm  
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
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