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1. RESUMO 
Rufino	 Tamayo,	 considerado	 um	dos	 pintores	mexicanos	mais	 importantes	 do	 século	 XX,	
separou-se	do	movimento	muralista	que	dominava	a	produção	artística	da	época.	O	objetivo	
desta	 pesquisa	 é	 investigar	 o	 pensamento	 estético	 de	 Tamayo	 para	 entender	 este	
desacordo.	A	análise	bibliográfica	dos	escritos	do	artista	e	dos	textos	acadêmicos	sobre	ele,	
tanto	quanto	a	 interpretação	direta	das	obras,	revelou	os	motivos	desta	ruptura.	Tamayo,	
partindo	da	mesma	preocupação	que	os	muralistas,	buscava	uma	linguagem	universal	que	
guardasse	 as	 bases	 da	 cultura	 indígena	 mexicana.	 Este	 artigo	 percorre	 três	 temáticas	
principais:	o	pensamento	estético	do	muralismo	mexicano,	 a	 linguagem	de	Tamayo	como	
uma	poesia	visual	e	a	relação	entre	a	universalidade	e	a	herança	pré-colombiana.	
 
Palavras chave: Rufino Tamayo. Muralismo mexicano. Arte moderna. Arte mexicana. 
 
 
2. INTRODUÇAO 
No começo do século XX, o México vivia uma época em que o fantasma da Revolução 

sacudia o imaginário coletivo da população. O muralismo surgiu como uma 

consequência inevitável, fruto de um chamado político e social para contar uma história 

de luta e resistência que percorre desde a colonização até a Revolução. A arte dos 

muralistas dominava a produção artística mexicana do momento.  

 

Rufino Tamayo, pintor da mesma geração, fundou uma linha de pesquisa que se 

separaria abertamente das ambições dos grandes muralistas: a sua poética, as 

técnicas plásticas e até a sua filosofia estética confrontavam a figuração dos muralistas. 

Tamayo criou uma arte universal, mas palpavelmente mexicana. Porém, é interessante 

explorar os lugares onde a estética de Tamayo converge com a dos muralistas. O 

caminho de Tamayo, no limite da abstração, carregado de matéria e preocupado pela 

universalidade do discurso pictórico, desligou-se do seu presente histórico, mas, como 

os muralistas, sempre ressaltou as heranças do seu passado. 

 

3. OBJETIVOS 
Pretende-se analisar o corpus pictórico do artista para criar cruzamentos entre a obra 

de Tamayo e o muralismo, mas mostrando que a separação de Tamayo estava 

fundamentada principalmente em argumentos estéticos, e não somente políticos. 
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4. METODOLOGIA 
A metodologia está baseada na pesquisa bibliográfica, tanto dos textos do pintor quanto 

dos escritos acadêmicos sobre ele. Também utiliza-se a análise e interpretação da 

produção pictórica do artista e dos muralistas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 Muralismo e ruptura 
“Fazemos um chamado geral aos intelectuais revolucionários do México para que [...] 

se unam na luta social e estético-educativa que realizamos” (SIQUEIROS et al., 1924, 

p.1). O Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores é o primeiro 

documento que oficializou as ambições estéticas de uma corrente emblemática que 

marcou o século XX no mundo da arte mexicana: o movimento muralista.  
 

A Revolução Mexicana de 1910 deixou cicatrizes em todos os âmbitos da sociedade, 

especialmente na história da arte moderna mexicana. Os revolucionários levantaram-se 

contra o poder autocrático de Porfirio Diaz: a luta contra a exploração dos povos 

indígenas terminou com o poderoso sistema de fazendas, vestígio da época da colônia 

espanhola. Uma décima parte da população mexicana morreu durante o conflito. Em 

1921, o político, filósofo e escritor José Vasconcelos foi assignado como ministro de 

Educação Pública. A filosofia educativa de Vasconcelos promovia não só a importância 

da linguagem visual como meio de ensino e aprendizagem, mas também desejava 

recuperar a essência nacional, procurando o que era intrinsecamente mexicano, para 

formar uma identidade sólida e original. A pintura mural, pública e popular, era o 

caminho ideal para materializar estas ideias e conseguir comunicá-las para uma massa 

de baixo nível educacional.  
 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco, compartilhavam os 

valores fundamentais do muralismo: o nacional, o popular e o revolucionário. O objetivo 

era sempre criar um mural rico em simbolismos e situações históricas, fortalecendo 

assim o que eles consideravam a verdadeira identidade mexicana. Os prédios públicos 

de estilo colonial começaram então á acolher relatos da história mexicana que 

ilustravam a luta social e resgatavam a arte do México pré-hispânico, catalogada como 
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primitiva, carente de beleza e potencial estético. Estas temáticas ainda ressonam no 

pensamento coletivo do mexicano. 

 
Rufino Tamayo pertenceu à mesma geração dos “três grandes”, com uma relação 

ambígua. Nascido no Estado de Oaxaca em 1899, mudou-se para a Cidade do México 

após a morte dos seus pais e ingressou nas aulas de desenho da Academia de Belas 

Artes de San Carlos da Cidade do México, mas abandonou o ensino académico para 

estudar a arte popular do país. 

 

O pintor teve intimo contato com Diego Rivera (diretor desta entidade no mesmo 

momento), mas nunca compartilhou a visão dos seus contemporâneos. Deixou o pais 

para uma residência em Nova Iorque que durou mais de quinze anos. Foi assim que 

Tamayo se aproximou ao círculo de artistas modernos europeus e americanos que 

priorizavam a pesquisa plástica. O pintor foi fortemente criticado por ter se afastado do 

seu país, mas esta distância permitiu o seu desenvolvimento fora do ambiente 

dominado pelo muralismo.  

 

Revelou-se assim o conflito fundador: Tamayo era um pesquisador essencialmente 

plástico num meio onde os muralistas estavam determinados por construir a 

preponderância da função social e didática da arte como um valor estético. A 

incompatibilidade era tão marcada que Tamayo não voltaria definitivamente para o seu 

país natal até a década de 60. No momento, parecia que Tamayo rompia 

dramaticamente com a ideologia da Escuela Mexicana de Pintura. No prólogo da 

publicação que recopila os escritos do pintor, Raquel Tibol escreve: 
“[Tamayo] denunciou o que lhe parecia uma confusão entre pintura e 
ideologia política, negou-se a pintar, nos muros oficias, versões oficias 
da história do México [...] e se opôs a ver na pintura um veículo de ideias 
revolucionarias, fossem ligadas ao realismo socialista ou a alguma das 
suas variações e sucedâneos” (TAMAYO, 1987, p.7) 

 
Com esta crítica, Tamayo abriu o caminho para uma geração posterior de artistas que 

buscavam uma pesquisa plástica e introspectiva. A crítica de arte Teresa del Conde 

(1999) deu o nome da “Geração da Ruptura” a este grupo de artistas que reagiram 

contra os ideais nacionalistas na arte. Tamayo inspirou estes artistas, mas não buscou 
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ser um aliado afirmado desta geração: a sua existência como um ponto de referência 

era suficiente. 

 

5.2. A poesia visual de Tamayo  
A linguagem pictórica de Tamayo serve-se principalmente da tinta a óleo misturada com 

materiais terrosos para criar texturas diferentes. Não costumava desenhar esboços na 

tela antes de pintar, mas pintava diretamente nela, trabalhando primeiro sobre uma 

mesa para espalhar as tintas e só depois passava ao cavalete para matizar o conjunto. 

Como afirma Tamayo, a preocupação estava sempre com os valores simbólicos e 

compositivos das formas e cores: 
“As verdadeiras cores mexicanas são as cores baratas, da gente pobre, 
da terra, o azul dos tecidos; por um lado a tradição pré-hispânica nas 
cores da terra e do fogo, depois nas cores vivas da fruta. [...] Me 
preocupa o equilíbrio entre formas, texturas e cores. Busco a forma. O 
tema, o narrativo, é puramente anedótico. [...] O que quer dizer tal 
coisa? Não importa! Trata-se de um elemento que funciona na 
composição, que pesa mais ou menos, que está presente porque o 
conjunto necessita.” (COLLE CORCUERA, 1994, p. 187) 
 

Octavio Paz definia Tamayo como um grande colorista e via nele uma força de 

resistência que defendia os valores puramente plásticos e líricos da arte. Cada pintura 

tem o seu propósito vital na matéria, e não na sua narrativa ou temática. O tema é um 

pretexto, e não um sujeito. Tamayo tratava a arte como uma poesia, trazendo as 

qualidades líricas das cores e criando composições que utilizavam a geometria para 

relacionar as formas. Tanto Tamayo quanto Paz se preocupavam por transmitir um 

sentimento, uma emoção, um impacto, utilizando poucos elementos, mas explorando-

os ao máximo. Obras de Tamayo como Trovador (1945) evidenciam tanto o aspecto 

moderno do seu estilo quanto a forma inesperada com que utilizava as cores. Já o 

afresco Prometeo Trayendo el Fuego a los Hombres (1958) testemunha a importância 

da cor como uma força vital comunicativa. A narrativa era a parte mais importante para 

a arte muralista, pois era uma arte com propósitos didáticos enquanto Tamayo 

pesquisava a força independente dos materiais pictóricos e o impacto autônomo da cor.  

 

Contudo, percebe-se um cruzamento nas preocupações temáticas tanto de Tamayo 

como nos muralistas. Ambos se interessavam pelo problema da representação do índio 
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e do lugar da estética pré-colombiana na composição da identidade mexicana. Diego 

Rivera desenhou inúmeros esboços de índios e camponeses e viajou o pais com o 

propósito de resgatar uma estética que tinha sido enterrada no escuro da história. 

Alguns analistas insistem então em rebater a ideia de ruptura na filosofia de Tamayo. 

Para Ana Torres (2006), Tamayo queria mostrar a multiplicidade de linguagens 

pictóricas que podiam existir na pintura moderna mexicana, mas ainda existe o 

interesse com o nacionalismo: o pintor nunca rompe com a necessidade de representar 

a sua origem nacional. Torres explica: 
“Em contraste com o que tem sido dito na historiografia, considero que 
Tamayo não foi um pintor de ruptura. Desde as suas primeiras obras 
está presente o desejo de representar o espirito indígena junto com o 
modernismo. A mexicaneidade é uma ideologia que se mostra ao longo 
do seu desenvolvimento artístico, além dos significados estéticos, 
adquire dimensões políticas e filosóficas. É o fio condutor que não se 
quebra”. (TORRES, 2006, p.13) 
 

 Quando Ana Torres questiona a ideia de Tamayo como um pintor propriamente de 

ruptura, ela argumenta que esta arte veio mais como uma continuação do que uma 

ruptura. Octavio Paz também não esta longe desta interpretação quando afirma que “a 

ruptura não tinha tanto a tendência de negar a obra dos iniciadores, mas queria 

continuarla por outros caminhos” (PAZ, 1957 apud TORRES, 2006, p. 17). Tamayo 

utiliza uma linguagem totalmente diferente, mas continua nas mesmas temáticas. 

Porém, quando ele revive as narrativas pré-hispânicas, não é de forma literal, mas 

simbólica. Utiliza a abstração geométrica para pintar figuras humanas e personagens 

com proporções que rememoram (mas não copiam) as cerâmicas zapotecas. 

Homenaje a la raza índia, obra de 1987, testemunha como o artista aborda as questões 

políticas e sociais sem precisar da linguagem realista. 
 
Na sua poética, Tamayo se recusa a ilustrar um México simplesmente alegre e 

anedótico. Com esta ambição, o pintor se distancia do realismo que identifica os 

muralistas em obras como “Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central”, 

pintado por Rivera em 1947. Tamayo precisava negar que a arte seja uma ferramenta 

ao serviço de um absoluto para explorar todas as facetas da pintura. Ele buscava uma 
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arte autônoma para revelar o que ele considerava ser a verdadeira imagem da história 

mexicana. Segundo Tamayo, o muralismo terminou por ilustrar: 
“(...) um nacionalismo vão que nem chega ao encontro das verdadeiras 
características plásticas nossas, mas se refere simplesmente à cópia, 
utilizando procedimentos modernos ou antigos, dentro de uma tendência 
ou outra, de cenas ou costumes ou objetos mexicanos; o resultado é 
que a nossa pintura não consegue ser mexicana no seu caráter, mas 
termina sendo simplesmente uma pintura de assuntos mexicanos”. 
(TAMAYO, 1933, p. 276) 

 
5.3. Estudo de caso: comparação 
Ao compararmos o mural de 1955 América, com a obra de 1945 de Diego Rivera, La 

Unidad Panamericana, as diferenças e similaridades com a óptica muralista tornam-se 

evidentes. O monumental mural de Rivera trata a unidade do continente, numa 

composição que evidencia o tratamento narrativo da temática, como se fosse destinado 

a ser lido como um texto, de esquerda à direita. O passado indígena mexicano dialoga 

com o desenvolvimento tecnológico do Norte: a figura de Quetzalcóatl junto á baía de 

Sao  São Francisco, a deusa asteca Coatlicue se funde com uma máquina da Detroit 

Motor Company, personagens históricos de diferentes épocas e culturas compartilham 

um mesmo plano. A colossal obra é um exemplo do estilo narrativo, do realismo e da 

saturação de personagens que caracterizam o pintor. Rivera pesquisou por anos a arte 

mural pré-hispânica mexicana e, de fato, inspirou-se na forma hieroglífica com que 

escreviam os seus ancestrais para criar composições. 

 

A composição de América também retrata uma união continental utópica. Uma grande 

figura humana representa o continente rodeado de mar: o peixe e a planta atuam como 

símbolos de abundância natural, um gêiser de petróleo e uma fonte de água aparecem 

para simbolizar os recursos subterrâneos. No centro, duas figuras se abraçam para 

representar o enriquecimento mútuo de duas raças. A figura branca da esquerda 

carrega uma cruz, enquanto a figura morena é ilustrada junto com a serpente 

emplumada Quetzalcóatl.  

 
Os temas são os mesmos: a união de um continente, uma harmonia utópica, a 

colaboração entre a tradição e o progresso. O que os muralistas queriam trazer para o 
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povo mexicano, era o mesmo problema que Tamayo tentava resolver. Isso nos leva a 

considerar a ideia de uma continuação, antes de uma ruptura. Apesar disso, o conflito 

de caráter puramente estético permanece: a sua linguagem visual foi também o que 

criou esta separação. Os personagens de Tamayo são alegorias e figuras simbólicas, 

enquanto os muralistas retratavam personagens reconhecíveis. Rivera retrata heróis 

históricos ao lado de personagens da arte e da cultura, protagonistas do passado e do 

presente, a vida artesanal do índio e a invasão das máquinas, misturando raças, povos 

e gerações num mesmo muro, privilegiando assim a narração histórica.  

 

A composição de “América”, embora mais breve e unificada, desconstrói as figuras para 

criar uma obra que pede um trabalho extenso de interpretação. As relações entre as 

figuras e os elementos simbólicos são criadas por meio de associações puramente 

compositivas e jogos de cor e linha. Esta obra em contraste com o mural de Rivera 

torna evidente como a discrepância sobre a concepção da natureza da arte gera 

linguagens pictóricas totalmente diferentes, embora o tema tratado e as preocupações 

e inspirações por trás do ato sejam parecidas. Rivera pintava um livro de história 

quando Tamayo queria pintar uma poesia.  

 

5.4. Inspiração pré-hispânica e universalidade 
As temáticas das obras dos muralistas (especialmente no estilo de Diego Rivera) e das 

pinturas de Tamayo podem ser aproximadas. Mas Tamayo se diferenciava com tanta 

determinação, que tentar apaziguar a ruptura deste pintor seria uma traição à sua 

filosofia estética. A revista “Contemporáneos”, de 1928, divulgava as inovações nas 

artes na primeira metade do século XX, e inevitavelmente terminou agrupando os 

jovens intelectuais que buscavam modernizar a cultura. Rufino Tamayo compartilhava 

um vínculo estético com este grupo literário, onde ele tinha o papel prático, aquele de 

artista, entre os teóricos e os críticos:  
“(...) a obra de arte terá que ser a expressão exterior deste mundo vivo e 
diverso, de fusões invisíveis, dos inumeráveis e complexos seres que 
povoam o nosso corpo interior. A obra de arte plástica utilizará a matéria 
– telas, cores, óleos, papeis – como um simples meio para tornar esse 
mundo visível” (VILLAURRUTIA, 1932 apud MADRIGAL, 2008, p. 157) 
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Como teóricos, os críticos deste grupo admiravam duas características do pintor: a 

inspiração indígena e a estética moderna – o interior em diálogo com o exterior, o 

tradicional no encontro com o universal. Xavier Villaurrutia explica que “a fidelidade ao 

mais recôndito da sua raça e do seu espírito é o que chamou e chama a atenção na 

pintura de Rufino Tamayo, e faz dele um pintor universal” (VILLAURRUTIA, 1948 apud 

MADRIGAL, 2008, p. 159).  

 

Tamayo nunca teve preferência por uma escola determinada, mas sim aproveitou a as 

vanguardas modernas do século XX. A influência é nítida, não só na preocupação por 

uma arte livre e puramente plástica, mas também na valorização da cor como parte de 

uma linguagem poética. O autoexílio do pintor em Nova Iorque nutriria o 

desenvolvimento da profundidade universal do seu estilo, mas ele nunca se afastou da 

temática mexicana, reafirmando a inspiração indígena com as técnicas modernas. 

Tamayo reavivava a cultura pré-colombiana materializando os temas que preocupavam 

as pessoas antes da chegada dos espanhóis. Octavio Paz afirma que  
“(...) existe um outro realismo, mais humilde e eficaz, que não pretende 
dedicar-se à inútil e onerosa tarefa de reproduzir as aparências da 
realidade, achando-se dono do segredo da marcha da história e do 
mundo. (...) Não predica: revela. Uma boa parte da pintura de Tamayo 
pertence a este realismo humilde, que só busca transmitir a sua visão do 
mundo.” (PAZ, 1959, p. 19). 

 
O mural Dualidade (1964) ilustra o balanço de forças opostas, a luta entre a luz e a 

escuridão. Obras como La Gran Galaxia (1978) reanimam a relação vital entre o 

homem pré-colombiano e o cosmos. Os cachorros que pintava em Animales (1941) 

materializam o traço dos símbolos animais pré-colombianos. A alegria trágica pode se 

ver nas cores e texturas dos personagens em telas como El comedor de sandía (1949) 

e Ofrenda de frutas (1987). 

 

A arte de Tamayo é imagem, é cor, figura e matéria. Nas suas telas, o conteúdo 

mexicano, o indígena, torna-se universal, os símbolos pré-hispânicos transfiguram-se 

em humanos vivos. Como expressava o artista, é necessário insistir na linguagem 

pictórica como uma poesia, na importância da imagem e da matéria como veículo para 

expressar o que as palavras não conseguem (TAMAYO, 1987, p. 123). 
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6. RESULTADOS 
O objetivo original desta pesquisa era explicar a ruptura mas também achar uma 

reconciliação, evidenciando as preocupações compartilhadas e ressaltando os 

argumentos estéticos. Porém, a rebeldia e a tenacidade de Tamayo, e a sua urgência 

por se afastar do muralismo, são elementos fundadores para a criação da linguagem 

pictórica. Embora provar os cruzamentos entre os muralistas e Tamayo fosse a 

hipótese inicial desta pesquisa, após a leitura dos textos escritos pelo artista e a análise 

da linguagem pictórica, isto parece um aspecto menor.  

 
7. CONSIDERAÇOES FINAIS 
O muralismo é sem dúvida o movimento artístico mais importante do século XX no 

México: as histórias contadas precisavam ser ilustradas, o movimento foi necessário, 

justificado e inspirador. Já o universo de Tamayo reaviva os símbolos da cultura pré-

colombiana com cores independentes e formas plasticamente significativas. Ele não 

ilustra anedotas: pintava somente como artista, mas não como político.. A obra de 

Tamayo demonstra como a arte pode tratar questões sociais, sem precisar de tomar o 

caminho do realismo. A influência desta separação teve um impacto tangível na 

linguagem pictórica de Tamayo, mostrando que a dimensão ideológica por trás de um 

artista tem consequências plásticas diretas. Quando consideramos o quadro histórico 

completo e analisamos em retrospectiva o que foi um século de pintura mexicana 

moderna, podemos sim ver uma certa relação de causa e consequência, e nesse 

sentido, mais sociológico do que puramente estético, a continuidade temática parece 

natural. Da mesma forma, a chegada da “Geração da Ruptura” também atesta uma 

continuidade, como uma atualização. Mas para entender o corpus imenso que é a obra 

de Tamayo, precisamos voltar para a experiência subjetiva do artista, ler as palavras do 

pintor e perceber que a sua oposição com o muralismo foi sim um motor para o 

desenvolvimento da sua pesquisa artística. Assim, podemos entendê-lo como um 

artista mexicano, mas profundamente universal, moderno e pré-colombiano, como o 

pintor independente que foi. Nas palavras do artista: “Se nutrir da tradição da terra, 

receber do mundo e dar para o mundo: este é o meu credo de mexicano universal” 

(COLLE CORCUERA, 1994, p. 189)   
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