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1. Introdução
“A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui” (Marx, Manuscritos Econômicos-Filosóficos).
O presente ensaio faz parte de um conjunto de reflexões que vimos realizando no âmbito de uma pesquisa, ora em desenvolvimento, sobre a formação estético-cultural do trabalhador urbano no quadro das relações capitalistas no Brasil.
Talvez possa causar alguma estranheza o fato de encaminharmos um ensaio dessa natureza para uma área com raras referências à problemática que envolve a relação trabalho artístico-ensino de arte. Referimo-nos especificamente às artes plásticas. Julgo que, dentre outros, um dos motivos que concorrem para isso deve-se tanto a uma incipiente tradição de estudos de arte entre nós com base no referencial materialista histórico, como a insipidez dos estudos sobre o ensino de arte realizados pelos arte-educadores em nosso país. Em ambos os casos, isso tem resultado freqüentemente num tipo de visão na qual o artista e o aprendiz são apreendidos e apresentados como sujeitos desencarnados das relações sociais de produção. Assim, nos parágrafos seguintes, com a finalidade de demonstrar a relevância do tema aqui abordado e a sua pertinência para a área de Trabalho e Educação, buscaremos caracterizar as linhas gerais da pesquisa em curso e destacar os pontos a serem desenvolvidos neste ensaio.
Considerando as demandas do capitalismo tardio e o contorno ideológico da sua lógica cultural, o objetivo geral da pesquisa é examinar o sentido estratégico das preocupações oficiais com a estética e a arte tal como se observa no corpo das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional (1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1996) para o ensino fundamental e médio.
Em síntese, a investigação parte da premissa marxiana que considera o trabalho um princípio educativo, a qual complementamos com a idéia de que tal princípio se deve ao caráter ontocriador da práxis (Kosik, 1995), o que nos leva a apreender a estética como condição inaugural de toda a formação humana. Kosik (1995) salientará nessa práxis criadora o ponto de partida de uma educação estética na perspectiva marxiana, isto é, “formadora e, ao mesmo tempo, forma específica do ser humano” (p.221-222). De fato, para Marx (2004), o homem, ao se apropriar da natureza, o faz impregnando-a e aos seus próprios sentidos de humanidade tornando-os “teoréticos” (Idem, p.109), o que o levará a concluir que “a percepção sensível é a base de toda ciência” (Idem, p.112). Marx desenvolve a estética materialista de Alexander Baumgartem, Alexander G. Baumgarten (1714-1762) publicou o primeiro dos dois volumes de Aesthetica em 1750. Ao longo dos anos seguintes, até 1758, ele revisaria este volume e publicaria o segundo. Baumgarten teve o mérito histórico de criticar, pela primeira vez, o empirismo que presidia o pensamento de Wollf, Hume e Berkeley, dentre outros contemporâneos seus, no qual a estética era caracterizada como um corpo de regras para a produção da obra de arte e um instrumento de análise dos seus efeitos psicológicos. Nesse sentido, ele proporia, também de forma pioneira, a utilização do termo estética (do grego aisthesia, sensação, sensibilidade, sensível) para caracterizá-la como uma gnosiologia da sensação. Ou por outra, uma teoria do conhecimento dos sentidos humanos (Cf. REALE, G. e ANTISERI, D.: 1988, pp. 694-695). Sobre este assunto ver também LURIA, A. R. Sensacion y Percepcion. Barcelona: Fontanella, 1978. inaugurada menos de um século antes, apreendendo a sensibilidade como um elemento imanente ou fundador do próprio corpo.
Para Marx, a sensibilidade humana é uma força essencial forjada no e pelo trabalho criativo, concebendo a história como o resultado do esforço do “corpo trabalhador”, “através de suas extensões que chamamos de sociedade e tecnologia, em luta pelo autocontrole dos seus poderes” (Marx apud Eagleton, 1993, p. 147). Contrariamente a Hegel e aos estetas idealistas, Marx associará a tomada de consciência teórica à fruição estética, e nesse sentido ele valorizará o conhecimento artístico como fundamental no âmbito das realizações humanas. “Só pelo desenvolvimento objetivo da riqueza do ser humano [...] é que um ouvido musical, um olho sensível à beleza das formas, que numa palavra, os sentidos capazes de prazeres humanos se transformam em sentidos que se manifestam como forças do ser humano e são, quer desenvolvidos, quer produzidos” (Marx, 2004, p.110). Não obstante, na medida em que a análise marxiana avança no sentido do reconhecimento de que, sob o capitalismo, a arte torna-se mercadoria e o trabalho artístico, como as demais formas de trabalho, trabalho alienado, porquanto subordinado às regras das relações de produção existentes, a análise marxiana avançará igualmente no sentido de ressaltar a importância do papel da arte como ideologia. Consideramos aqui a ideologia como “consciência falsa da realidade”. Entendemos que embora a ideologia tenha se revestido historicamente de diferentes formas e manifestações discursivas, o sentido fundamental apreendido em Marx e Engels não se modificou. Por conseguinte, em todas as épocas a ideologia não pode prescindir de um corpo discursivo para dar forma às idéias do pensamento dominante. Cf. MARX, K. e ENGELS, F.(2002).
No recorte temático proposto para a pesquisa, isto é, a formação estético-cultural do trabalhador urbano no quadro das relações capitalistas no Brasil, sobressaem-se dois aspectos contidos na premissa exposta sinteticamente acima: 1) o trabalho produtivo e o conhecimento estético, e 2) o trabalho improdutivo e a educação.
O ensaio que ora apresentamos faz parte do corpus investigativo deste último aspecto.
Nesse corpus, o objetivo geral é examinar pelo método do materialismo histórico as relações entre o trabalho artístico (trabalho improdutivo), a educação e o desenvolvimento cultural brasileiro sob o modo de produção capitalista. Considerando a centralidade da problemática da luta de classes no Brasil, elegemos três objetivos específicos a serem perseguidos: a) apreender e examinar os fatores estruturais e superestruturais determinantes da produção artística; b) apreender e examinar os fatores estruturais e superestruturais determinantes da formação do imaginário estético-cultural das classes em conflito; c) apreender e examinar a lógica do desenvolvimento cultural sob o capitalismo. A exigência da análise das relações sociais da produção artística e do papel formador da arte ensejam a que privilegiemos, a partir do exame da economia política da arte e da arte como ideologia, a contradição e a alienação como categorias subsidiárias à nossa reflexão.
Do ponto de vista empírico, o objeto da investigação é constituído de quatro períodos cronologicamente contínuos da historiografia da arte e do ensino de arte que engendram a modernidade estética em nosso país, a saber: Academicismo (1816-1921), Modernismo (1922-1951), Concretismo (1952-1981) e  Pós-modernismo (1982- ).Embora já desenvolvida, devido à limitação de espaço ficarei devendo uma justificativa para essa sistematização periódica. Interessa-nos, nesse sentido, estabelecer pontos de contato e linhas de continuidade com as preocupações sociais na arte brasileira observadas nos estudos de Pedrosa (1975 e 1981), Gullar (1984)e Amaral (1984). De outra forma, interessa-nos ainda realizar uma revisão crítica dos pressupostos teórico-metodológicos que têm norteado a visão oficial mais recente sobre o tema, Cf. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. esta, em grande parte, baseada nos estudos de Campofiorito (1983), Barbosa (1978), Morais (1979 e 1992), Pontual (1987) dentre outros.
Postas as questões de fundo que embasam, subsidiam e justificam a pertinência deste ensaio na área de Trabalho e Educação, passamos então a expor os elementos que o compõem.
Com base nos períodos cronológicos da historiografia indicada logo acima, situamos metodologicamente o espaço-tempo da passagem Academicismo-Modernismo para examinarmos a questão da continuidade-descontinuidade da produção artística e do ensino de arte na modernidade brasileira. Do ponto de vista epistemológico, buscamos produzir uma síntese do que vimos refletindo sobre a formação do imaginário estético-cultural da sociedade, tendo como referencial de análise a centralidade da luta de classes.
Nesse sentido, o ensaio está organizado em torno de duas problemáticas: uma, que procura apreender e identificar o ajustamento entre a ideologia estética da Academia e o pensamento das elites brasileiras no limiar do Modernismo, e, outra, que procura apreender e identificar processo de mudança do telos (Rodrigues, 1998) burguês tendo em vista a necessidade de ajustá-lo às novas configurações políticas surgidas na conjuntura do limiar dos anos 20.
2. Academia e ideologia estética burguesa
No Brasil republicano, próximo ao primeiro centenário da independência, a ordem econômica e política burguesa faziam-se representar mediante duas formas conflitantes. Uma, “arcaica”, demonstrava que o país estava  longe de resolver a questão agrária de acordo com o modelo clássico da racionalidade capitalista. Outra, “moderna”, perseguia apressadamente a transformação das relações de produção eliminando os traços remanescentes do escravismo.Cf. Caio Prado Júnior apud COUTINHO (2000).  De um lado, no campo, oligarcas e prepostos mantinham latifúndios improdutivos e o trabalho movido à força bruta, fazendo-se representar politicamente no governo e no parlamento segundo a prática dos conchavos e do compadrio. De outro lado, no meio urbano, no qual conviviam o trabalho especializado e o de simples sobrevivência,Na década de 20 do século passado, no Rio de Janeiro, como em outras grandes cidades do país, uma forte  influência sociocultural e econômica do padrão de sobrevivência da família rural ainda se fazia presente na vida dos moradores urbanos. Um dos aspectos notáveis dessa influência pode ser comprovado pela existência de um enorme contingente de homens e mulheres pobres sobrevivendo do artesanato (carpintaria, empalhação, etc.), dos serviços domésticos e domiciliares necessários às atividades logísticas das cidades, remontando ao tipo de trabalho exercido pelo antigo escravo de ganho das fazendas e residências senhoriais urbanas anterior à abolição. Sobre esse assunto ver LESSA (2001). financistas e industriais desdobravam-se em complexas negociações com a classe operária organizada nas metrópoles.
Não obstante essa convivência contrastante e freqüentemente tensionada, os interesses artísticos das elites brasileiras, fossem estas “arcaicas” ou “modernas”,  salvo as exceções da regra, convergiam no atacado. Isto é, seu gosto artístico pautava-se pelo naturalismo neoclássico consignado ad hoc pela Academia de Belas-Artes, revelando indícios de um imaginário estético-cultural fortemente impregnado pelo gosto aristocrático do velho regime imperial.A propósito dessa impregnação do gosto burguês pelo gosto aristocrático na França do século XIX, ver o excelente estudo O declínio do homem público. As tiranias da intimidade, de Richard Sennett (1989). 
Na prática, em que pese a República ter relegado a Academia a um plano secundário por força de sua identificação com o velho regime,Para Barbosa (1978), no seu conhecido Arte-educação no Brasil, a República teria agido preconceituosamente contra “[...] o dirigismo característico do espírito neoclássico de que estava impregnada (a Academia)”, posto que esta estivera à serviço da conservação do poder do Império (1978, p.16). Ao nosso ver a posição da autora, apoiada tão somente em fatos, carece de consistência teórico-metodológica quando não examina a totalidade das relações socioculturais no contexto da revolução burguesa no Brasil. Talvez, por esse mesmo motivo, no seu texto, ela se insista na idéia simplista de “preconceito” ao dizer que ao substituir “o calor do emocionalismo barroco da arte colonial pela frieza do intelectualismo da estética neoclássica, [esta última] teria encontrado eco apenas na pequena burguesia”(Idem, pp.18-19). tais indícios podem ser verificados sobretudo no prestígio aparentemente inabalável que os artistas acadêmicos e seus prepostos na imprensa e no incipiente mercado de arte brasileiro mantinham junto às elites. De fato, estas prestigiavam não apenas os anacrônicos eventos artísticos patrocinados e/ou reconhecidos pela Academia, Detentoras de um anacrônico aparato instrumental de legitimação estética, como Salões e premiações (no Brasil, o mais cobiçado era uma viagem de estudos ao exterior), grande parte das instituições artísticas européias mantidas pelo Estado tiveram a sua autoridade fortemente questionadas por artistas por elas marginalizados. Observe-se ainda que, na Europa, desde meados do século XIX, esses artistas, sendo os “impressionistas” os melhores exemplos, encontrariam abrigo para a sua produção num mercado de arte que emergia sem compromissos com o aparato mencionado. Cf. HAUSER, A.(1972)  como investiam e mantinham em seus acervos particulares obras por ela recomendadas. É verdade que, no contexto de um desenvolvimento cultural baseado no esforço de consolidação das relações capitalistas no Brasil, essa delegação implícita de autoridade revelava-se, sobretudo para as elites “modernas”, uma contradição. Todavia, como veremos em seguida, tal contradição mostrava-se, do ponto de vista ideológico, conveniente. 
Criada no Reinado pelos mestres franceses da missão artística trazida ao Brasil por D. João VI, a Academia de Belas-Artes foi mantida e aperfeiçoada no Império, em cujo período observou-se uma significativa ampliação das suas funções básicas de ensino. Na verdade, sob a proteção de D. Pedro II, a Academia haveria de levar adiante o plano estratégico que dera origem à contratação dos mestres franceses algumas décadas antes: produzir conhecimento, estabelecer um método científico de trabalho e uma hierarquia disciplinar capaz de reproduzir os ensinamentos ministrados, e, no limite, instaurar um aparato legislador das coisas da arte com vistas à formação de um Sistema de Belas-Artes que correspondesse aos objetivos hegemônicos da classe dominante.
A ignorância ou descaso que as elites urbanas devotavam pela herança artística colonial, era agravado ainda mais pelo desprezo que sentiam pelo trabalho manual, o que tornaria a tarefa de sistematizar a produção artística ainda mais complexa. Contudo, isso se fez de duas maneiras complementares. Isto é, por um lado, a Academia construiria junto às elites do país a idéia de que a produção artística acadêmica interessava estrategicamente ao Estado, seja como forma de acumulação de um capital simbólico à altura dos seus dirigentes e por conseguinte das elites, seja como forma de reprodução do capital acumulado.A título de esclarecimento, vale notar que, à época, os negócios com a arte já mostravam alguma rentabilidade. Por outro lado, construindo imaginariamente a tradição das belas-artes no país, seja universalizando a idéia de uma hierarquização fundada em princípios éticos e estéticos insuspeitos porquanto baseada no domínio competente da técnica, seja apagando ou mascarando oficialmente os resquícios da tradição colonial.
A exemplo das instituições artísticas européias, no Brasil, a implementação na Academia de cátedras correspondentes às diferentes disciplinas curriculares configuraria o primeiro passo concreto no sentido de tornar visível à sociedade a autoridade produtora de conhecimento no campo artístico e capacitada oficialmente a reproduzi-lo. Inicialmente ocupada pelos mestres franceses, a cátedra passaria a ser o principal objetivo a ser alcançado pela maioria dos jovens que buscavam na Academia algo mais do que apenas a formação artística. Nesse sentido, a autoridade da cátedra fundada no corpo da doutrina acadêmica seria utilizada pelo Estado para balizar a construção de prédios da administração pública, parques, jardins, monumentos etc., como, freqüentemente, para justificar a descaracterização do patrimônio arquitetônico colonial mediante a sua simples destruição ou reforma de alguns de seus mais notáveis exemplares. Um dos exemplos mais contundentes disto ocorreu na igreja colonial de São Francisco de Assis, em Niterói, a qual foi inteiramente reformada para sobraçar, após inúmeras intervenções estilísticas na sua fachada, uma construção neoclássica pavorosa. No Estado Novo, o IPHAN, sob o comando do arquiteto Lúcio Costa, reformaria a igrejinha de acordo com o seu estilo original. Cf. SILVEIRA E REIS (1998)
O segundo passo na direção da configuração de um Sistema de Belas-Artes entre nós foi oportunamente dado por ocasião da formatura dos primeiros discípulos da Academia, em 1829-30, com a realização de uma exposição com os trabalhos de alguns deles. Em 1830, sob a administração do mestre francês Felix Taunay, a Academia consegue do Estado autorização para realizar uma ampla exposição das obras acadêmicas com direito a premiações significativas. A partir de 1840, as Exposições Gerais da Academia (posteriormente denominadas como Salões), juntamente com o esquema de premiações, passam a ser realizadas anualmente, incorporando-se ao calendário de eventos patrocinados pelo Estado. A prática dos Salões ou Exposições Gerais patrocinados pelo Estado brasileiro é reveladora da força da oficialidade do Sistema de Belas-Artes no que diz respeito ao regime de cátedra e às exposições e salões oficiais (nacionais e estaduais). Ela perdurou praticamente sem interrupções até a década de 1980, tendo sobrevivido a duas tentativas de rupturas modernistas, a primeira nas décadas de 1920-30 e a segunda nas décadas de 1950-60. Para uma relação completa das Exposições Gerais da Academia ver LEVY (1990) Decerto que ao dar esse passo, o Estado não estava apenas conferindo autoridade a Academia para que esta organizasse suas exposições e premiasse os artistas e discípulos mais talentosos do ano. Mais do que isso, tratava-se de uma política de Estado com vistas a estabelecer, mediante a chancela acadêmica, as diretrizes oficiais para a produção artística e para o ensino de arte no Brasil.
Rejeitada pelos próceres militares e políticos da República, a Academia, contudo, jamais deixou de ser encarada pelas elites do país como uma invenção essencialmente burguesa. Sobre este ponto duas observações fazem-se necessárias. Uma, é que tinham razão quanto ao tipo de racionalidade que a Academia, enquanto instituição simbólica da burguesia, representava: ou seja, positivista com aspirações universalistas. O modelo adotado para a criação da Academia de Belas-Artes foi importado do Instituto de França por acadêmicos bonapartistas que compunham a Missão Artística trazida ao Brasil por D.João VI, em 1816. Criada por Decreto-lei nesse mesmo ano, a Academia iniciaria os seus trabalhos somente dez anos após.   Nesse sentido, julgavam que a mudança de regime adequara a Academia à própria essência da modernidade capitalista. Outra, é que demonstravam ignorar as limitações dessa racionalidade numa sociedade dividida em classes, o que parece óbvio considerando o aparecimento tardio e desnivelado de relações capitalistas no Brasil. Contudo, fosse tal demonstração de ignorância apenas episódica, poderíamos circunscrever a autoridade ad hoc da Academia de legislar sobre a produção artística brasileira e influenciar diretamente o gosto estético das elites a não mais de uma década. Durou oito. Ver nota 14 acima.  
Procuramos demonstrar até o momento que a burguesia brasileira, sobretudo os setores “modernos”, ao assumir contraditoriamente a ideologia estética da Academia de Belas-Artes, assim o fez por conveniência. Em nossa análise, levamos em consideração o fato de que, para ela, tratava-se apenas de reconhecer a modernidade do Sistema de Belas-Artes como expressão hegemônica da competência técnica burguesa como valor extremo da arte. Logo, não haveria motivo para que ela rompesse com a continuidade do processo de subordinação formal à autoridade estética da Academia. 
A questão que se coloca daqui em diante traz o aparecimento do Modernismo para o centro da nossa análise, e, por conseguinte, o limiar da construção de um novo telos burguês de modo a ajustar a sua ideologia estética aos novos elementos que surgem no horizonte cultural do país.
3. Modernismo e conjuntura política
Os anos que precederam a montagem da Exposição Universal que comemoraria o centenário da independência do país, em 1922, foram decisivos para o aparecimento do Modernismo entre nós. Na verdade, a “batalha modernista”, como a ela se referiu  o pintor Emiliano Di Cavalcanti, Cf. Silveira e Reis, 1998, p. 101. começaria a ser travada bem antes da famosa Semana de Arte Moderna. 
De fato, ao final da I Guerra Mundial, em 1914, haviam dois Brasis desenhados no mapa econômico, político e cultural da burguesia. Um, rico e moderno, orgulhoso da sua produção agrícola e das suas exportações; vaidoso com a “cara de Paris” adquirida pela sua capital e com a exuberante racionalidade de Belo-Horizonte. Para a “cara de Paris”, refiro-me à reforma urbana do Rio de Janeiro, efetivada por Pereira Passos entre 1902 e 1907. Para a racionalidade de Belo-Horizonte, refiro-me ao fato de ser uma cidade inteiramente projetada por engenheiros brasileiros.  Sobretudo, era um país que exultava com a industrialização de São Paulo, com o excedente de crédito na praça, com o crescimento do mercado interno. Na esfera cultural, era um país ordenado por um Sistema de Belas-Artes, Letras e Música. A despeito da crise na Europa, as relações capitalistas avançavam no Brasil. Outro, pobre e atrasado, era o próprio retrato do inferno nos trópicos. Morros íngremes nos quais penduravam-se barracos miseráveis ocupados pela gente pobre e desempregada; cabeças-de-porco habitadas por famílias de trabalhadores na periferia das fábricas; cortiços empoeirados à margem das estradas e palafitas enterradas em mangues apodrecidos. Faltava educação, emprego, saneamento e habitação. Sobrava ignorância, doenças endêmicas e favelados. Era um país entregue ao “primitivismo” da arte colonial, da “fala errada do povo” e do exotismo dos terreiros de samba das “tias”, como a negra Ciata.Cozinheira e mãe de santo, “tia” Ciata reunia em seu terreiro na Praça XI, no centro do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, os principais sambistas da cidade. Na sua casa foi criado o primeiro samba gravado em disco, "Pelo Telefone", assinado por Donga e Mauro de Almeida. Sobre os terreiros de samba das “tias” ver MOURA (1983). 
Nesse contexto, diante da necessidade de organizar o pavilhão brasileiro da Exposição Universal, duas atitudes demarcariam significativamente o espírito deletério da burguesia brasileira: num gesto varreria para baixo do tapete o país miserável; noutro gesto indicaria acadêmicos e intelectuais conservadores para colaborar na montagem da exposição da produção artística nacional, excluindo do processo a nova geração de artistas plásticos, em sua maioria oriundos da classe trabalhadora, que despontava no ambiente cultural brasileiro.
Composta predominantemente por artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro,Dentre os artistas que mais destaque alcançaram nacionalmente cabe citar Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Emiliano Di Cavalcanti, Francisco Rebolo, Mário Zanini, Bonadei, Lazar Segall e Alfredo Volpi, sendo estes últimos imigrantes de formação artística européia. Para uma consulta rápida sobre a biografia dos artistas citados ver Itaú Cultural – Enciclopédia artes visuais em: <www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/artesvisuais2003/home/index.cfm>. essa geração compartilhava suas experiências no convívio diário dos ateliês coletivos que brotavam nessas cidades. Para muitos deles, sobretudo os filhos ou netos de imigrantes originários da classe trabalhadora, que haviam crescido em meio ao lento processo de desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil entre meados do século XIX e os primeiros quinze anos do século XX, as mudanças econômicas no quadro interno do país desenhadas pela I Guerra Mundial Duas das principais conseqüências da guerra foram o erguimento de barreiras protecionistas contra a importação de mercadorias e a redução de investimentos estrangeiros e, por conseguinte, a remessa de lucros para o exterior. Sobre esse assunto ver SODRÉ (1976 e 1986).   se apresentavam histórica e dialeticamente relacionados. Isto é, seja como um fator de mobilidade social seja como uma oportunidade de operarem transformações no quadro das relações de produção de arte no país. 
Quanto ao aspecto da mobilidade social, vale notar que, seguindo uma tradição familiar dos trabalhadores à época, uma parte significativa dos artistas ingressara no mundo do trabalho desde cedo, tendo adquirido e desenvolvido suas habilidades artesanais especializadas no próprio seio familiar, nas escolas profissionalizantes existentes ou nos liceus de artes e ofícios. A propósito dessa tradição e das características dessas escolas e liceus ver CUNHA (2000, vol. 2).  Tais habilidades voltavam-se para um conjunto de atividades especializadas da construção civil, de caráter predominantemente artesanal, tais como pintura e desenho decorativo, marcenaria, entalhe em madeira e pedra, cerâmica artesanal etc. Ora, sendo a construção civil um dos setores da economia que mais crescera com a crise externa, crescera em igual proporção a demanda por profissionais que atendessem à complexidade do padrão de acabamento decorativo eclético adotado tanto nos palacetes da riqueza emergente como nos prédios de apartamentos e escritórios, privados e públicos, que alteravam substancialmente a linha do horizonte dos principais centros urbanos do país. O ecletismo como estilo arquitetônico, dominante na construção civil paulistana e carioca nas primeiras décadas do século XX, se deveu à importação tardia do espírito da belle époque que impregnara a burguesia parisiense na segunda metade do século XIX. Pomposo e fútil, o estilo refletia uma contradição evidente: de um lado, ostentava a riqueza da nova classe dominante, de outro lado, ao reunir de forma desordenada muitos elementos estéticos da aristocracia derrotada, revelava a sua própria falta de identidade.  Nesse sentido, mais do que garantir a sobrevivência desses artistas e a manutenção de seus ateliês, o trabalho na construção civil garantia a eles um padrão de acumulação cujo status social equivalia ao de um profissional liberal. De outra forma, tal mobilidade se oferecia oportunamente como um instrumento para que esses artistas ensejassem, a exemplo do que ocorrera na Europa, operar mudanças nas relações de produção artística próximas ao meio em que atuavam.
Não obstante as diferenças entre a formação européia e a brasileira, é possível verificar nesse caso a reprodução tardia entre nós de um processo ocorrido com muitos arquitetos, urbanistas e oficiais-desenhistas da indústria de móveis e utensílios do século XIX na Europa. De acordo com Argan (1992), à medida que esses trabalhadores alcançavam níveis elevados de especialização na produção industrial, elevavam igualmente a sua importância social, o que os levava a aproximarem-se das camadas intelectualizadas da burguesia. Assim, motivados pelo pragmatismo instrumental de superar a concorrência e, de outra forma, influenciados pelas idéias estéticas de intelectuais liberais, esses trabalhadores buscariam associar o progresso técnico com a liberdade expressiva no processo criativo (pp.68-90). 
Com a mesma intensidade que se reproduzia tardiamente esse processo no Brasil, reproduziam-se os seus efeitos. Ou seja, como na Europa, a reação da burguesia brasileira aos recém chegados sopros da arte moderna foi avassaladora.
Cavalgando uma indulgência filistina, a burguesia limitava-se a admitir a “rebeldia” proto-impressionista de um Eliseu Visconti e de uma Georgina de Albuquerque (Reis, 1998). Para a maioria dos jornalistas e intelectuais burgueses, romper com a cultura academicista (de Arte, de Música, de Letras e de Ciências) elevada seria o mesmo que retomar o caminho da barbárie primitiva. Não por acaso, Monteiro Lobato, por muitos considerado um liberal em termos artístico, escreveria no jornal Estado de São Paulo, em 1917, um violento libelo intitulado “Paranóia ou mistificação”, no qual escarnecia as influências cubistas na obra da jovem pintora Anita Malfatti.Nesta crítica, o escritor diz que “[...] embora se dêem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu como paranóia e mistificação [...]”. Cf. <www.pitoresco.com.br/brasil/anita/anita>. Vale dizer que, anos mais tarde Lobato revisaria a sua posição contrária à arte moderna.  
Enjeitada pelo Sistema de Belas-Artes, ridicularizada na imprensa e barrada na organização da Exposição Universal, a geração de novos artistas tinha poucos motivos para acreditar numa reversão das expectativas quanto as possibilidades da arte moderna aqui vingar. Entretanto, ainda em 1917, um fator conjuntural animaria Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia a organizarem a “batalha modernista”. Di Cavalcanti apud Silveira e Reis, 1998, p. 101. Ver nota 19. E este fator anunciava-se precisamente no interior da luta de classes que se acirrava no Brasil através da ressonância que a Revolução Russa de 1917 encontrara junto à classe operária. De fato, na medida em que o acirramento das tensões sociais pressionava a burguesia a buscar uma redefinição da sua posição no quadro das relações capitalistas no país, os artista modernistas passariam a alimentar a crença que tal movimento levaria à ocorrência inevitável de uma ruptura nas alianças ou “afinidades eletivas” - como sugere Coutinho (2000) - entre os setores “arcaicos” e “modernos” da burguesia brasileira. Com essa expectativa em mente, imaginavam que, num certo prazo, ocorreria aqui algo semelhante à experiência modernista na Europa, ou seja: uma ruptura formal com o padrão estético academicista. 
Em parte, os ideólogos do Modernismo brasileiro tinham razão para pensar desta forma. Afinal, sob a ótica da conquista da admiração pública da intelectualidade burguesa e de setores engajados da sociedade européia, as vanguardas artísticas européias tinham sido, até certo ponto, vitoriosas. O engajamento revolucionário e/ou a militância comunista de artistas europeus como Picasso, Tatlin, Malevitch e Kandinsky, Cf. ARGAN (1992). representavam, no limite, a encarnação do artista no sujeito histórico das grandes transformações em curso.  De outra parte,  mas não menos importante, a expectativa dos ideólogos do Modernismo baseava-se muito mais num desejo pessoal de cada um e na percepção do grupo quanto a sua capacidade de influenciar a burguesia industrial a partir da elite “quatrocentona” de São Paulo.Orgulhosa do seu lustro europeu, esta elite encarava com simpatia e indulgência tanto a ocorrência das novidades estrangeiras como a presença dos intelectuais modernistas nos saraus que promoviam com freqüência. Dessa forma, Menotti Del Picchia e os demais modernistas passariam a atuar no interior de alguns dos mais conhecidos jornais do patriarcado burguês de São Paulo, como o jornal Correio Paulistano, órgão do PRP (Partido Republicano Paulista), acreditando ser possível “envenenar” revolucionariamente a “[...] politicalha patriarcal com improvisações oratórias ou crônicas exacerbadas de elogio ao modernismo” (Di Cavalcanti apud Silveira e Reis, 1998). Acreditavam, sinceramente, que o devir dessa ruptura representaria a “adequação” da cultura brasileira ao se lugar próprio. Cf. Roberto Schwarz apud COUTINHO (2000, p.47). Todavia, tratava-se antes do consentimento de um setor da burguesia com vistas ao controle da produção artística do que propriamente uma rendição (Sodré, 1986).
4. Nota conclusiva: a metamorfose do telos estético burguês
Fenômeno típico gerado a partir do conflito de interesses nas relações sociais de produção capitalistas, a necessidade de controlar o tempo-espaço do trabalho para exercer o domínio científico, racional, sobre o ciclo produtivo, encontra o seu significado na manutenção da forma geral da propriedade por parte da classe dominante. Nesse sentido, a manutenção do controle sobre o tempo-espaço do trabalho requer uma forma de consciência específica de dominação: a ideologia (Reis, 2005). Ver nota 7.
Já de acordo com Rodrigues (1998), o telos “é uma imagem construída pelo discurso hegemônico com o fito de se tornar uma meta a ser perseguida incansavelmente pelo conjunto da sociedade, conduzida pela classe que o elaborou” (p.130). Sua instabilidade decorre do quadro de permanente antagonismo entre os interesses de classe em jogo, impondo-se ao telos a necessidade da sua reconstrução permanente. Rodrigues denominará esse movimento de “metamorfose teleológica”. Complementarmente, ele dirá que o caráter programático e estrutural do telos permite que ele seja ajustável às novas configurações políticas surgidas na conjuntura, ao mesmo tempo em que empresta “a todos os outros conceitos e propostas a eles subordinados também um caráter fundamentalmente econômico” (Rodrigues, 1998, p.131). É esse aspecto ajustável do telos que buscaremos associá-lo à problemática da ideologia estética no nosso objeto em estudo.
Na primeira parte deste ensaio, observamos que a elites “modernas”, de forma contraditória, adotaram a ideologia estética academicista, cuja origem no Brasil associava-se ao Reinado e ao Império. Desenvolvemos a idéia de que se tratava de uma conveniência. Consideramos o fato de que elas reconheciam a modernidade do Sistema de Belas-Artes como expressão hegemônica da competência técnica burguesa como valor extremo da arte. Logo, não haveria motivo para que ela rompesse com a continuidade do processo de subordinação formal à autoridade estética da Academia.
Já na segunda parte, relatamos brevemente a mudança na estrutura econômica do país, e por conseguinte nas relações sociais de produção. Concentrando a nossa análise no aparecimento de uma nova configuração política, na qual se inseria a demanda modernista reivindicando a transformação da linguagem da arte, finalizamos indicando que associado ao consentimento da burguesia para as demandas dos artistas modernistas, havia o interesse de manter o controle da produção artística. 
Ora, considerando o avanço das relações capitalistas e o fortalecimento dos setores “modernos” da burguesia brasileira, é possível concluir que no ponto em que se encontrava a conjuntura política no limiar da década de 1920, o beneplácito da elite “quatrocentona” de São Paulo sinalizava que chegara o momento da metamorfose teleológica. Não muito tempo depois, o Modernismo simbolizaria, por um longo período, a ideologia estética da moderna burguesia brasileira.
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