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A MÃO DO PADRE PINTOR E DO POETA: UM ECO NA CRIAÇÃO  

DE MÁRIO DE ANDRADE 

 

Angela Teodoro Grillo
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Resumo: Essa comunicação visa apresentar aproximações do poema “Reconhecimento de 

Nêmesis”, escrito em 1926 e publicados na coletânea Poesias de 1940, com trechos da 

biografia romanceada Padre Jesuíno de Monte Carmelo, de publicação póstuma. A mão 

escura como leit motif no poema (“Mão morena dele pousa/No meu braço... Estremeci./ Sou 

eu quando era guri” (v. 1-3), é retomada pelo biógrafo Mário de Andrade na criação de seu 

personagem: “Jesuíno Francisco tenta continuar a tela. Mas na sua frente enxerga aquela mão 

pintando. Ele era um pardo...”. A comparação entre os textos serve ao desenvolvimento da 

minha tese de doutorado, na qual interpreto que o menino e o poeta de “Reconhecimento de 

Nêmesis” representam uma fusão na consciência do sujeito lírico cujas origens raciais 

sutilmente afloram no adjetivo “morena” das mãos – metonímia do corpo afrodescendente. 

 

Palavras chaves: Mário de Andrade; Poesia; Estudos raciais. 

 

 

Em 1935, Mário de Andrade, Diretor do Departamento da Cultura da Municipalidade 

de São Paulo, também atua como co-fundador do SPHAN (atualmente IPHAN) – Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – órgão federal que receberá contribuições do 

polígrafo até 1945. O intelectual destaca-se pela sua atuação de pesquisador e historiador de 

arte, reconhece e exalta o valor do barroco paulista, principalmente com a descoberta, em 

1937, das pinturas do Padre Jesuíno de Monte Carmelo. Ainda que não contasse com uma 

vasta documentação histórica, em 1941, inicia a obra, apoiado em uma bibliografia 

organizada por ele, sobre a vida do padre pintor mulato, bastardo e pobre. No arquivo do 

escritor, no IEB-USP, o dossiê do manuscrito Padre Jesuíno do Monte Carmelo guarda 

centenas de documentos que historiam esse período em que o biógrafo se preocupa em 

“esclarecer detalhes e deslindar mistérios” (BARSALINI, 2011, p.19). Na versão do texto 

endereçada ao SPHAN, Mário de Andrade reaviva um artista esquecido, marginalizado pela 

sociedade, ao valorizá-lo como uma personalidade artística/histórica paulista.  

O escritor, conforme relata no artigo “Pintura religiosa paulista” de 1938, (ANDRADE, 

2012, p. 329-34) quando menino, comparecia às missas dominicais na Igreja do Carmo da 

capital paulista, onde toda a nave recebera, há cerca de um século de suas visitas, a pintura de  
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Padre Jesuíno. Ali, quando “cansava de rezar”, observava com atenção as representações que 

“me agradavam muito e condiziam com as minhas aspirações a um paraíso melhor.” 

(ANDRADE, 2012, p. 329). Jesuíno, personagem de Mário de Andrade, na infância vivida na 

cidade de Santos, durante as missas no Convento do Carmo também contemplava imagens: 

“achava muito lindos esses santos pintados de que nunca se esquecerá: caras redondas, 

gordas, lisas, de uma alvura impassível. Ele não tinha essa alvura” (ANDRADE, 2012, p. 38). 

Ao comparar a passagem nos dois textos, vê-se que se por um lado as representações 

pictóricas do convento santista enaltecem a pele branca, as de São Paulo fogem à norma ao 

escurecer os anjinhos. Ainda que tomado pelo belo artístico, Jesuíno, o personagem de Mário 

entristece-se com a alvura dos anjos, pois não se identifica com aquelas imagens e, adulto, 

pintará anjos com a pele mais escura: “Jesuíno é um mestiço e se revolta contra as condições 

sociais que o abatem. Jesuíno se vinga e faz jurisprudência contra as leis da sociedade em que 

vive. Cria na sua pintura para os mulatos e os negros, um lugar de igualdade –seria de 

igualdade? ... no reino dos céus.” (ANDRADE, 2012, p. 25) 

Recentemente, a Igreja do Carmo, que tem a nave dividida em central, altar e coro, 

passou por uma restauração, exceto na parte do coro. Apesar da ação do tempo, é possível 

comparar as partes que passaram pelo processo e a que não passou, há uma evidente diferença 

de tonalidade na pele das figuras, que, na restauração, pode ter sido clareada.  

Na história da vida adulta de Jesuíno, ele é impedido de ascender na desejada carreira 

eclesiástica principalmente porque é um “pardo”, esse aspecto é insistentemente repetido na 

obra de Mário nas sequências em que o personagem não pode desviar o olhar da pele de suas 

mãos. O repúdio dos homens brancos dominantes a Jesuíno provoca-lhe a ambivalência dos 

sentimentos de raiva e ânsia de participar de um lugar a ele negado. De forma análoga, em 

“Reconhecimento de Nêmesis” o sujeito lírico não se ajusta a um mundo por ele repelido e 

desejado, embora esse aspecto surja de maneira sutil, quando comparado o poema à biografia, 

a presença da mão morena, e também a textura do cabelo, leva o sujeito lírico à consciência 

de suas origens.  

A mão escura como leit motif em “Reconhecimento de Nêmesis”(“Volta-e-meia vem e 

pousa/ No meu braço a mão morena...” (ANDRADE, 2013, p. 408,)  é retomada pelo biografo  
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Mário de Andrade: “Jesuíno Francisco tenta continuar a tela. Mas na sua frente enxerga 

aquela mão pintando. Ele era um pardo...” (ANDRADE, 2012, p. 49). O poeta e o 

personagem pintor, absortos em seus ofícios, têm como mesma característica o uso da mão; 

ambos são surpreendidos por ela que, pela cor, não os deixa esquecer que não podem “ser 

como os outros”. Assim como no poema, a angústia acompanha a revelação:  

 

Jesuíno Francisco não perde de vista a sua mão, essa mão que na frente dele 

pinta nas paredes e nos tetos, essa mão que ele é obrigado sempre a olhar 

dedilhando nos órgãos. Não pode nem sonhar em ser Terceiro. Vem uma 

raiva contra o mundo e os homens principalmente contra os terceiros de Itu. 

Jesuíno Francisco sorri sem querer, satisfeito. Fez mais uma falcatrua, sem 

querer. Mas sucedeu que na revoada de anjinhos que ele despertou e fez voar 

pelo alvíssimo forro do Carmo, enxergando aquela mão que ele é tão forçado 

a olhar na pintura e nos órgãos, a pele de um dos anjinhos lhe saiu 

exatamente da cor da mão. Jesuíno se vingou. (ANDRADE, 2012, p. 52) 
 

 

Em carta a Francisco Mignone, Mário de Andrade, antes anunciar que havia terminado 

o texto de Padre Jesuíno de Monte Carmelo, comenta “Mas é isso, a mão estava ajeitada bem. 

A mão é este pobre coraçãozinho que chora. O que valerá uma coisa dessas? ” 

(FERNANDES, p. 112). O trecho da missiva permite inferir que o escritor Mário de Andrade 

serve-se da imagem da “mão”, comparada a um “coração que chora”, como metáfora do canal 

pelo qual o artista externa sua subjetividade. Nos dois textos aqui focalizados, a “mão” revela 

a expressão da subjetividade de um afrodescendente, figurando a parte pelo todo, ou 

sinédoque de parte, como define Pierre Fontanier:  

 

consiste à prendre une partie du tout pour le tout lui-même, qui frappé 

tellement l’esprit par cette partie, qu’on semble n’y voir pour l’instant 

qu’elle seule.  

Or, on peut prendre la partie pour le tout: 

1º. Dans les êtres animés et vivans: le coeur, l’âme, l’esprit, les corps de 

l’homme, pour tout l’homme; la main, la langue, la bouche, la tête, la 

mâchoire, le ventre, etc., pour tou l’individu. (FONATANIER, 1968, p 87-

88)
2
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parte que parece ver apenas, por um instante, apenas ela. Toma-se a parte pelo todo: 1º Nos seres animados e 

vivos: o coração, a alma, o espírito, o corpo do homem, por todo o homem; a mão, a língua, a boca, a cabeça, a 



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 23-28 

26 

 

 

Ao concordar que a mão representa todo o indivíduo, o desconforto de vê-la pode ser 

entendido como um incômodo a auto imagem. Em “Reconhecimento de Nêmesis”, o sujeito 

lírico insiste em ler um livro ou coreografar a “dança dos ombros”, tentativas frustradas do 

adulto para esquivar-se da presença do garoto moreno, fantasma que o assombra. Neste ponto, 

o depoimento de Mário de Andrade sobre a gênese dos símbolos no verso “Ôh espelhos, ôh 

Pireneus! ôh caiçaras!” de seu poema, “Eu sou trezentos...”, no livro Remate de males de 

1930, contribui para a compreensão do poema n‟ “A costela do Grã Cão”, quando se detém 

em “Espelhos”: 

 

 Mas o engraçado é a palavra „espelhos‟. Juro que jamais consegui lhe 

penetrar o sentido, embora eu a sentisse „verdadeira‟, impossível de mudar. 

Deixei, „sentia‟ a palavra, mas quando refletia sobre ela e seu possível valor, 

ficava irritado até, sempre desgostoso. [...] Toda a minha vida tive uma 

preocupação danada de combater a vaidade; que considero epidérmica e 

mesquinha, e convertê-la em orgulho, que é fecundo e capaz. O que não 

impede que eu tenha minhas vaidades, está claro, combatidas e desprezadas.  

Se os dois outros termos me parecem (não tenho certeza) exprimir valores do 

meu ser coletivo, brasileiríssimo ibérico e cultura franco-internacional, 

„espelhos‟ refletia uma atitude meramente individualista do ser, uma 

instintividade epidérmica, coordenada organizadamente numa constância. O 

„espelho‟ mirado, me indicava a postura do retrato que eu queria tomar. Se é 

certo que nunca estudei atitudes no espelho, não é menos certo que muitas 

vezes me surpreendi me contemplando, me observando no espelho, e me 

retirava dele envergonhado. (ANDRADE, 2013, vol 2, p. 30). 
 

Na mitologia grega, Narciso, também punido pela deusa Nêmesis, torna-se vítima fatal 

do fascínio causado pelo reflexo de sua imagem. No sujeito lírico do poema e no personagem 

Jesuíno encontra-se uma espécie de Narciso às avessas. A imagem deles mesmos não lhes 

causa deslumbramento, ao contrário, preferem evitá-la, mas a mão é única parte do corpo que, 

longe de espelhos, os reflete; que se lhes impõe ao olhar. Narciso às avessas não morre, cria. 

Contempla-se na obra. 

Paralelamente ao transtorno que lhes causa a mão escura, é possível questionar: o 

personagem padre Jesuíno pintaria anjinhos mulatos se não fosse ele próprio um mestiço que 

procura vingar-se do status quo? A poesia de Mário de Andrade, principalmente a partir de 

1926, alcançaria no modernismo uma das mais importantes representações do brasileiro, se  
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não fosse ele próprio “um bardo mestiço”? (termo usado pelo poeta n‟ “A Meditação sobre o 

Tiête” (verso 281). É possível pensar que não se trata nesses textos de síntese de raças como 

salvação para uma sociedade ideal, mas o encontro de diferentes origens raciais que o artista 

experimenta em seu próprio corpo. Sobre o personagem Jesuíno, o narrador afirma: “Jesuíno 

não representa síntese nenhuma. É um conjunto desesperado de espécies contraditórias. Ele 

não adere à mestiçagem brasileira, antes é um protótipo de grupo abatido que se revolta.” 

(ANDRADE, 2012, p.228). 

A comparação entre o sujeito lírico e o personagem Jesuíno mostra que ambos, à luz 

do conceito de stigma
3
 de Erving Goffman (1963, p. 14), são tomados pela raiva de si mesmos 

nos momentos de solidão, sobretudo durante o trabalho em que as mãos lembram ao pintor e 

ao poeta a cor de sua pele. Para Goffman, “A presença próxima de normais [pessoas não 

estigmatizadas] reforçará a revisão entre auto exigências e ego, mas na verdade o auto ódio e 

a auto depreciação podem ocorrer quando somente ele e um espelho estão frente a 

frente”(GOFFMAN, 1963, p. 17). Ressalta-se, contudo, que nos textos a violência do 

personagem e do sujeito lírico com eles mesmos é ultrapassada, pois em ambos há uma 

revolta também contra o opressor. Ainda que a auto censura permaneça no personagem, uma 

resposta é elaborada, ainda que por vezes seja inconsciente: “Jesuíno, nunca que refletisse 

estar se vingando dos brancos Terceiros, lhes impondo santos que não eram de „pura raça 

caucásia” (ANDRADE, 2012, p. 223). Em “Reconhecimento de Nêmesis” a reação ocorre de 

forma bastante cifrada; a figura da deusa da vingança e da justiça, corporificada sobretudo no 

menino moreno, domina todo o espaço do poema; há uma devastação causada pela revolta do 

sujeito lírico contra si mesmo, mas também contra os homens “donos da vida”. O poema 

termina com uma afirmativa esperançosa em que o poeta “concertará as cruzes de seu 

destino”, o concerto com “c” relacionado às artes, lugar de elaboração do artista e seu 

conteúdo negro. 
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 Erving Goffman: “Em todos esses exemplos de estigma, entretanto, inclusive aqueles que os gregos tinham em 

mente, encontram-se as mesmas características sociológicas: um indivíduo que poderia ter sido facilmente 

recebido na relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele 
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encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um stigma, uma 

caraterística diferente da que havíamos previsto. ” (GOFFMAN, 1963, p. 14). 


