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Título:  

Orpheu e Klaxon: Contexto Modernista Portugal-Brasil 

 

 

Resumo 

 

Em 2015, a revista Orpheu completou 100 anos, acontecimento que marcou o 

início do Modernismo em Portugal, um momento historicamente tão importante 

quanto a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. A partir de então, 

as ideias modernistas foram se disseminando pelo espaço da língua 

portuguesa e por todas as áreas da cultura e das artes: poesia, pintura, 

arquitetura, escultura, música, teatro; nenhuma atividade artística ficou imune à 

tempestade inovadora. Formou-se assim uma rede de ideias e pessoas que se 

estendia num espaço expandido entre Paris, Lisboa e São Paulo, capaz de 

estabelecer um grande sistema de interlocuções entre três culturas bastante 

diferenciadas. A questão central colocada enfoca o significado social e cultural 

dessa rede e as consequências estéticas visíveis no fazer artístico de 

portugueses e brasileiros, nas três primeiras décadas do século XX. Nesse 

contexto, buscou-se, através de investigações em arquivos e análises 

comparativas, refletir sobre as propostas do Modernismo português, cotejando-

as com aquelas do Modernismo brasileiro. Foi tomado como referencial de 

análise a revista Orpheu, em contraposição à revista paulista Klaxon, entre 

outras manifestações, como as exposições de arte e manifestos. A partir daí, 

formulou-se a hipótese de que, enquanto Orpheu provocou a emergência do 

Modernismo em Portugal, a revista Klaxon lançada em 1922 foi uma 

continuidade da Semana de Arte Moderna, mas também estabeleceu limites 

para o Modernismo brasileiro, antecipando-se ao “retorno à ordem”. Tanto que 

algumas ideias esteticamente ousadas somente seriam adotadas no Brasil 

muito mais tarde, com as neovanguardas dos anos de 1950 e 1960, que 

retomou o primeiro Modernismo, resgatando principalmente os conceitos da 

Antropofagia oswaldiana. 

  

Palavras-chave: 

Modernismo em Portugal; Modernismo no Brasil; Semana de Arte Moderna; 

revista Orpheu; revista Klaxon. 
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Title:  

Orpheu and Klaxon: The Modernist Context Portugal-Brazil 

 

 

 

Abstract 

 

2015 was the 100th anniversary of the Portuguese literary magazine Orpheu, 

an event that marked the birth of Modernism in Portugal, a moment historically 

as important as the Modern Art Week of 1922 in São Paulo. From that point on, 

modernist ideas spread throughout the Portuguese language and through all 

areas of culture and the arts: poetry, painting, architecture, sculpture, music, 

theater. No artistic activity was immune to the innovative storm. This formed a 

network of ideas and people disseminated widely in the space between Paris, 

Lisbon and São Paulo, capable of establishing a great system of interlocutions 

between three culturally differentiated countries. The central question we pose 

is about the cultural significance of this network and the aesthetic 

consequences visible in the artistic activities in Portugal and Brazil in the first 

three decades of the twentieth century. In this context, we seek, through 

archival research and comparative analysis, to reflect on the proposals of 

Portuguese Modernism, comparing them with those of Brazilian Modernism. 

Orpheu magazine, analogous to the Klaxon magazine in São Paulo, both have 

great importance for the development of Modernism in each of these countries, 

among other expressions, such as manifestos and art exhibitions that also were 

part of the modernist movement, in Portugal and in the Brazil. The hypothesis 

formulated is that, while Orpheu was the beginning of Modernism in Portugal, 

Klaxon magazine was a continuation of the Modern Art Week, but also 

established limits for Brazilian Modernism, anticipating the “return to order”. So 

much so, that some bolder ideas of historical vanguards would only be adopted 

in Brazil much later, with the neovanguards of the 1950s and 1960s. 

 

Key words: 

Modernism in Portugal; Modernism in Brazil; Week of Modern Art; Orpheu 

Magazine, Klaxon Magazine. 
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Introdução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto mais me defino, menos limites tenho.  
Transbordo Tudo. (Fernando Pessoa) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PESSOA, Fernando. Textos de autoanálise: Anarquismo. Arquivo Pessoa – Multipessoa. Disponível em: 
http://arquivopessoa.net/textos/2708. Acesso em: 30-08-18. 

http://arquivopessoa.net/textos/2708
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Considerada por Walter Benjamin como a “Capital do século XIX” 

(1935),2 Paris alcançou o novo século como centro irradiador da modernidade. 

Lá Marinetti, em 1909, lançou mundialmente seu Manifesto Futurista,3 o qual 

teve influência direta sobre a emergência da estética modernista 4. Em 

contrapartida, na pacata capital portuguesa de Lisboa, no ano de 1915, a 

publicação da revista Orpheu marcou a emergência do Modernismo em todo o 

espaço da língua portuguesa, deflagrando um movimento historicamente tão 

importante como o Modernismo brasileiro. Se aquele teve como ponto de 

partida uma revista literária, no Brasil o movimento teve como pontos de 

inflexão a Exposição de Arte Moderna de Anita Malfatti, em 1917, e a Semana 

de Arte Moderna, que teve lugar no Teatro Municipal de São Paulo, em 

fevereiro de 1922. 

Na França, as tendências modernas tiveram seu início bem antes de 

todos esses episódios pontuais. Pois, as transformações estéticas originaram-

se nas obras de pintores impressionistas como Édouard Manet (1832-1883), 

ou, segundo o critério autoral vasariano de Arthur Danto (2006, p. 70), nas 

obras de Van Gogh e Gauguin, a partir do final da década de 1880. Portanto, 

na Europa, as manifestações modernistas começaram bem antes da Primeira 

Grande Guerra. 

Nos anos do conflito mundial alguns artistas refugiados em Zurique, 

Suíça, tentavam atingir os limites da experimentação das linguagens artísticas, 

causando escândalos como a irreverência dadaísta, atuante no famoso 

                                                           
2 Uma das obras fundamentais de Walter Benjamin, Paris Capital do Século XIX (exposé de 1935) era 
parte do projeto de análise da emergência da cultura burguesa no século XIX. Benjamim analisa os 
planos do prefeito Haussmann (1853-1870), durante o governo de Napoleão III, responsável pelo 
embelezamento e racionalização da cidade de Paris, tendo como estratégia a defesa contra a ameaça de 
levantes civis. 
 
3 O Manifesto Futurista foi publicado no mesmo ano de 1909 em Portugal e no Brasil: em 5 de agosto em 
Ponta Delgada, no Diário dos Açores; e em 30 de dezembro no Jornal de Notícias da Bahia. Tomando 
como parâmetro a atuação de Marinetti, a história do Futurismo pode ser dividida em três fases 
fundamentais: a de 1905 a 1909, em que o princípio estético defendido é o verso livre; a de 1909 a 1914, 
quando se redige a maior parte dos manifestos e se luta pela imaginação sem fios e pelas palavras em 
liberdade; e a de 1919 em diante, quando se fundou o fascismo, e o Futurismo se transforma em porta-
voz oficial do partido (RODRIGUES, 20002, p. 21). 
 
4 Uma fundamental contribuição dos futuristas italianos consiste em seus manifestos, que eram 
traduzidos habitualmente para o francês e publicados em Paris, como ocorreu com o Manifesto Futurista 
de Filippo Tommaso Marinetti, em 1909. Desde então muitos outros movimentos publicaram seus 
manifestos. 



11 
 

 

Cabaret Voltaire. A fim de se construir uma historiografia referente ao 

modernismo, deve-se, portanto, observar a imbricada trama que constituiu a 

interface modernista tanto na Europa quanto no Brasil. Por isso, o ponto inicial 

que se estabeleceu foi a publicação da Revue Blanche, nos derradeiros anos 

do século XIX. Essa revista francesa testemunha o despertar de uma 

efervescência cultural que iria durar, pelo menos, por três décadas, o período 

enfocado neste trabalho. 

 

Figura 1: Capa da revista La Revue Blanche, Paris, c.1894. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.allposters.ca/-sp/Magazine-La-Revue-Blanche-c-

1894-posters_i8067426_.htm Acesso em: 23-01-2019. 

file:///D:/EDSON%20TESE%20FINAL/oliveredluiz/Desktop/La%20Revue%20Blanche.docx
https://www.allposters.ca/-sp/Magazine-La-Revue-Blanche-c-1894-posters_i8067426_.htm
https://www.allposters.ca/-sp/Magazine-La-Revue-Blanche-c-1894-posters_i8067426_.htm
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 1889, o ano da publicação da Revue Blanche em Paris, determina 

deste modo o momento inicial do período analisado que se estende até 1929, 

marcando o final da primeira fase do Modernismo brasileiro. Quanto à 

abrangência espacial, as regiões percorridas nesta trajetória estão situadas 

num espaço triangular entre Paris, Lisboa e São Paulo. 

 

[...] Paris atrai os inovadores brasileiros – além de 
continuar a receber os acadêmicos. É lá que a maioria 
dos artistas plásticos modernistas encontra, nesse 
período, condições de estruturar uma linguagem moderna 
e pessoal, além da possibilidade de viver, expor e discutir 
sua arte de caráter experimental, em constante evolução5.  

 

 Como recorte geográfico, esse espaço poderia ser muito mais amplo, se 

a forma viral assumida pelas ideias modernistas que se espalharam pelo 

mundo todo fosse considerada em seu conjunto. Seria interessante, por 

exemplo, refletir sobre o significado do Modernismo no restante da América 

Latina 6. Entretanto, a partir dessas três cidades: Paris-Lisboa-São Paulo, já é 

possível se ter uma ideia clara da abrangência dessa rede de sociabilidade 

entre os modernistas e da vertiginosa mobilidade de pessoas e obras que 

caracterizaram os vários movimentos de vanguarda. 

A cartografia a ser representada é a seguinte: Paris, o primordial centro 

receptor e irradiador de ideias e tendências artísticas de vanguarda; Lisboa, 

capital de um país semiperiférico no sistema europeu daquela época e, 

finalmente, São Paulo, uma emergente cidade latino-americana, ainda que 

bastante provinciana e afastada dos grandes centros de decisões. 7 

A partir da demarcação desse espaço geográfico triangular pode-se 

constatar que havia um intenso fluxo de ideias estéticas por meio de revistas, 

manifestos e correspondências entre escritores, intelectuais e artistas. Aventa-

                                                           
5 ROSSETTI, Marta. Modernismo. In: Revista da USP. São Paulo, n. 94, jun./jul./ago., 2012, p. 133. 

 
6 Em Cuba, a revista literária catalizadora dos novos movimentos na década de 1920 foi a Revista Avance 
(1927-1930), que se converteu no espaço onde se deu impulso às artes e à literatura. Seus iniciadores 
foram Alejo Carpentier, Martin Casanovas, Jorge Manach, Juan Marinello e Francisco Ichaso. No México 
O periódico El Machete tinha um viés mais específico: “depertar as massas”, seu comitê editorial incluía 
Xavier Guerrero, Siqueiros e Rivera (PINI, 2000, p. 39). 
 
7 Veja-se: Figura 56, Diagrama da rede relacional modernista. 
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se a hipótese de que essa rede de sociabilidade relacional se constituiu como 

elemento fundamental para a sustentação de um “sistema modernista” que se 

estabeleceu a partir das primeiras décadas do século XX. 

No presente caso, a pesquisa tem como pano de fundo, além de 

aspectos da cultura francesa, duas outras culturas, a portuguesa e a brasileira, 

que apesar de compartilharem a mesma língua, são bastante diferentes entre 

si. Por isso utilizou-se como referência metodológica uma abordagem 

comparatista. Essa perspectiva que se iniciou no final do século XIX 8, na área 

da literatura comparada, tem a vantagem de favorecer a observação de 

semelhanças e contrastes entre linguagens e culturas. Esse método 

comparatista extrapolou os limites da literatura para incluir diversas outras 

linguagens. Assim, essa seria a sistemática de análise mais adequada, uma 

vez que, sendo o corpus da pesquisa a arte modernista, estabeleceram-se 

nexos com a literatura, dentro e fora do espaço da língua portuguesa. A partir 

daí, para o bem da análise restringiu-se o corpus para duas revistas muito 

significativas para o desenvolvimento do Modernismo, Orpheu e Klaxon, pois: 

 
O estudo renovado da cultura material do modernismo, 
impulsionado pelos novos estudos modernistas, tem revelado a 
importância das revistas literárias e culturais para a circulação 
de conceitos, práticas e produtos culturais entre grupos de 
escritores e artistas dentro e fora de fronteiras nacionais. [...] 9 

 
 No Brasil, adotou-se o costume das comemorações festivas, pelo menos 

a cada década, quando a Semana de Arte Moderna regularmente é relembrada 

com homenagens e publicações 10. A última grande data comemorativa do 

Modernismo ocorreu em 2012. Naquela ocasião, foi organizada em São Paulo, 

no Palácio dos Bandeirantes, a mostra 90 anos depois – A Semana de Arte 

Moderna; reunindo 80 obras do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo do Estado de São Paulo11. 

                                                           
88 O uso de se comparar literaturas nacionais teve origem muito antes de a Literatura Comparada ser reconhecida 
como uma disciplina regida por certos princípios e métodos. No entanto, é só no século XIX que ela começa a 
instituir-se como área do saber e a definir seus rumos e objetos de atuação (COUTINHO Eduardo Faria. “Do uno ao 
diverso: breve histórico crítico do comparatismo”. Disponível em: 
 https://seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/28684/17367. Acesso em: 28-01-2019).  
 
9 McNEIL, Patrícia Silva, p. 165. 
 
10 Como resultado há cumulativamente  uma considerável fortuna crítica sobre o Modernismo brasileiro e o 
Português.  
 

https://seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/28684/17367
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Mais recentemente, em 2017, foram comemorados os 100 anos da 

polêmica Exposição de Arte Moderna de Anita Malfatti 12, enquanto que em 

Portugal comemoravam-se os 100 anos da revista Portugal Futurista, uma 

publicação que deu continuidade às ideias modernistas iniciadas com Orpheu.  

Por tudo isso, vale a pena refletir sobre o Modernismo português, cotejando-o 

com o brasileiro, no momento atual, em que se convive com as comemorações 

dos 100 anos dos principais acontecimentos que caracterizaram esse período 

de mudanças estruturais e estéticas de longo alcance. 

Retomando o período histórico contextual, a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) terminou com a assinatura do controvertido Tratado de Paz de 

Versalhes, mas o movimento modernista prosseguiu, em seu percurso 

inovador, desdobrando-se em várias tendências e linguagens artísticas e que 

se reproduziu em diferentes ideologias e programas políticos. Estes 

apresentavam ao menos um ponto em comum: todos colocavam em pauta 

questões cruciais de estética e propunham um novo olhar sobre o mundo. 

 
O modernismo é, assim, a era da autocrítica, seja na forma de 
pintura, na de ciência, de filosofia ou de moral: nada mais pode 
ser dado como certo, e dificilmente poderá causar espécie que 
o século XX seja a era por excelência das convulsões. A arte, 
como tudo o mais, é um espelho desse todo cultural. (DANTO, 
2006, p. 77) 

 

O movimento modernista português antecipou-se em alguns anos ao 

brasileiro. Já em 1915, um grupo de poetas e artistas descontentes com a 

literatura e a arte que vinham sendo praticadas até então no extremo da 

Península Ibérica partiram em busca de novos rumos e lançaram a revista 

Orpheu. A mobilização em torno dessa publicação serve como prova da 

importância da configuração reticular assumida pelo movimento, uma vez que, 

                                                                                                                                                                          
11 Nessa exposição, há obras de Pedro Alexandrino, Eliseu Visconti, Vitor Brecheret, John Graz, Rego Monteiro, Di 
Cavalcanti, Antonio Gomide, Ernesto De Fiori, Francisco Rebolo, Antonio Rocco, Benedicto Calixto, Bonadei, Mário 
Zanini, Pennacchi, Pancetti, Volpi, Bruno Giorgi, Cícero Dias, Clóvis Graciano, Flávio de Carvalho, Guignard, Ismael 
Nery e Lívio Abramo. Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/mostra-no-palacio-
dos-bandeirantes-comemora-90-anos-da-semana-de-arte-moderna/amp/, acesso em: 27 -01-2017. 

 
12 Museu de Arte Moderna de São Paulo: retrospectiva Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna traz uma visão de conjunto sobre 
a obra da pintora, percorrendo mais de cinco décadas de sua produção em quase 70 trabalhos. Distribuídos em diferentes períodos 
criativos, mostram, por exemplo, os retratos familiares que caracterizaram seu trabalho nos anos 1920 e a representação de festas 
populares que fez nos anos 1940. Segundo Regina Teixeira de Barros, curadora da mostra, o objetivo é o de revelar “uma artista 
que colaborou para a construção de uma história da arte brasileira em diversos momentos, não apenas em 1917” (Andrei Reina). 
Disponível em: https://medium.com/revista-bravo/exposi%C3%A7%C3%A3o-homenageia-centen%C3%A1rio-de-individual-
pioneira-de-anita-malfatti-32bea988a6bd. Acesso em: 28-01-2019. 

https://medium.com/revista-bravo/exposi%C3%A7%C3%A3o-homenageia-centen%C3%A1rio-de-individual-pioneira-de-anita-malfatti-32bea988a6bd
https://medium.com/revista-bravo/exposi%C3%A7%C3%A3o-homenageia-centen%C3%A1rio-de-individual-pioneira-de-anita-malfatti-32bea988a6bd
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vinculava-se às interrelações entre artistas, literatos e demais intelectuais no 

espaço delimitado entre Paris, Lisboa e finalmente São Paulo. A partir desse 

pressuposto, coloca-se a seguinte questão: quais as consequências sociais e 

estéticas desses nexos estabelecidos entre pessoas influentes e criativas 

através de revistas, manifestos e correspondências particulares?  

Em Portugal, “considera-se que a ligação entre o grupo modernista 

com os movimentos de vanguarda tenha seu elo em Sá-Carneiro, Santa-Rita 

Pintor e Amadeo de Souza-Cardoso, todos residentes em Paris” 

(RODRIGUES, 2002, p. 40). Assim, formou-se uma rede de relacionamentos 

em torno do grupo da revista Orpheu, estabelecendo-se uma ligação direta 

com o que acontecia na capital francesa.  

As Artes Plásticas tiveram papel decisivo para a assimilação do 
movimento, desde o início. Em 1912, Santa-Rita presencia a 
Exposição Futurista, realizada na galeria Berheim Jeune e a 
partir desta data adere entusiasticamente ao movimento; este 
conhece pessoalmente Marinetti, e posteriormente vem a 
traduzir e editar em Portugal alguns de seus manifestos. 
(RODRIGUES, 2002, p. 41) 

 

A emergência e a afirmação do movimento modernista tanto na 

Europa, quanto no Brasil, resultou da grande turbulência no campo expressivo 

que, por sua vez, contribuiu para uma essencial revisão de formas e conceitos 

cristalizados. Porém, esse movimento, que colocava em xeque as normas de 

expressão tradicionais, não atuou impunemente perante uma sociedade 

burguesa conservadora e mesquinha de seus valores tradicionais; cujos 

representantes eram denominados pejorativamente por Mário de Sá-Carneiro 

como os “lepidópteros burgueses”. A reação desse público e da crítica que os 

representava se manifestava de várias formas, com vaias, censura e, 

principalmente, por intermédio de ataques na imprensa da época, que estava 

sempre predisposta a combater os avanços e as conquistas das vanguardas 

modernistas. 

 

(...) o julgamento dos “rapazes do Orpheu” como “doidos com 
juízo”, casos de “paranóia” e “rilhafolescos”. Estes extremos, 
quer de um lado, quer doutro, moveram durante muito tempo 
susceptibilidades confessadas e ficaram como resíduo que 
dificultava, por um certo constrangimento vindo desta história, o 
admitir Orpheu com direito pleno de seriedade aceite. 
(GALHOZ, 1975, p. L) 
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Como veremos mais à frente, no Brasil, a crítica se manifestou de modo 

muito semelhante. Por isso, reitera-se o objetivo central desta pesquisa que é 

refletir sobre o Modernismo português, cotejando-o com o Modernismo 

brasileiro, em um momento em que se comemoram os 100 anos dos 

acontecimentos que marcaram esse período de mudanças estruturais e 

estéticas. Especificamente, buscou-se comparar as duas revistas, Orpheu e 

Klaxon, avaliando a importância que tiveram essas publicações para o 

desenvolvimento das ideias modernistas, assim como descrever a trajetória 

das personalidades-chave que a historiografia registra como líderes do grupo 

entre seus principais intelectuais e artistas. 

Por outro lado, a simples ideia de comemorar os “100 anos de 

Modernismo” soa como um inevitável paradoxo, pois o Modernismo foi 

associado à novidade, à juventude, contestando o arcaico e conservador; em 

contraposição ao “passadismo” como diziam os próprios modernistas nos anos 

de 1920. Entretanto, sempre será possível fazer novos questionamentos sobre 

causas e consequências desse movimento. Por isso, é preciso pensar o 

Modernismo não unicamente como ruptura com o passado, mas como uma 

visão de mundo abrangente que veio para ficar, transformando-se na 

mentalidade de toda uma época e constituindo-se assim em uma tendência a 

ser registrada na “história de longa duração” 13. 

A revista Orpheu, em Lisboa, e a Semana de Arte Moderna de 1922, 

em São Paulo, representaram manifestações de grupos fortemente identitários 

com um resiliente espírito coletivo. Por isso, não se deve pensar o Modernismo 

tanto o de lá, quanto o daqui, como uma realização de algumas poucas 

personalidades isoladas; embora alguns nomes sejam imprescindíveis para dar 

a devida feição aos acontecimentos históricos. De fato, o Modernismo estava 

repleto de personalidades fortes, porém, como se coloca a seguir, essas 

pessoas nunca agiam isoladamente. Então, numa releitura dos acontecimentos 

e reinterpretação de algumas obras, é preciso evitar o personalismo nos fatos 

históricos que permearam o Modernismo, tanto em Portugal quanto no Brasil. 

Em contrapartida é preciso reconhecer que há personalidades-chave 

no desdobramento do Modernismo na literatura portuguesa que é parte  

                                                           
13 Segundo a Escola dos Annales (Braudel, 1982), a história de longa duração vai além dos 
acontecimentos fatuais, com oscilaçõs breves.  
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integrante do movimento modernista da geração de Mário de Sá-Carneiro 

(1890-1916), Fernando Pessoa (1888-1935) e Almada Negreiros(1893-1970). 

Rapazes que, em 1915, se reuniam em cafés da Cidade Baixa de Lisboa para 

discutir a criação de uma revista literária que acabou resultando na publicação 

da revista Orpheu. Esse movimento nascente, ainda que possuísse raízes no 

século XIX, por exemplo, em escritores como Eça de Queirós (1845-1900) das 

Prosas Bárbaras (1903), Cesário Verde(1855-1886), Eugênio de Castro 

(1869-1944), dentre outros, tinha como referência direta a literatura europeia de 

vanguarda que se irradiava a partir de Paris. 

A revista Orpheu estava prevista para ser uma publicação binacional, 

incluindo Portugal e Brasil. Desse modo, a comparação entre essas duas 

revistas se justifica desde sua origem, como indicam certos relatos e 

documentos. Após viver no Brasil como secretário da embaixada portuguesa 

no Rio de Janeiro, entre 1912 e 1915, o poeta português Luiz Montalvôr 

regressou a Portugal acompanhado de um amigo brasileiro, o poeta Ronald de 

Carvalho, tendo em mente a criação de uma revista literária de vanguarda em 

Lisboa. A ideia foi comunicada a Fernando Pessoa e Mario de Sá-Carneiro que 

a adotaram de imediato, pois ambos já tinham em mente algo parecido.  

Mas as identificações vão mais além dessa iniciativa originária que 

aproximaram os dois movimentos. Pois, em São Paulo, no ano de 1922, nos 

dias subsequentes à Semana de Arte Moderna surgiu a revista Klaxon. Esse 

ano memorável, além de ser o ano da Semana de Arte Moderna tornou-se  

também o ano de Klaxon, da mesma maneira que 1915 foi o ano do Orpheu.  

Assim, é possível perceber que não foram dois movimentos 

completamente isolados entre si, como se imagina, mas que se constituíram 

como parte integrante de uma rede de interlocuções entre diversas 

manifestações de vanguarda que tiveram lugar pelo mundo todo, naquelas 

primeiras três décadas do século XX. Nesse contexto, um dos principais 

propósitos deste trabalho é refletir, a partir de um referencial comparatista, 

sobre as ideias estéticas que permeiam o Modernismo português, comparando-

o com o Modernismo brasileiro; a fim de explicitar os nexos que contribuíram 

para a elaboração de uma rede relacional envolvendo esses dois países de 

língua portuguesa separados pelo Oceano Atlântico. 
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Na ocasião das comemorações dos 50 anos da publicação da revista 

Orpheu, o poeta e artista Almada Negreiros dignou-se a dar um precioso 

depoimento,14 que esclarece o imbricamento entre a literatura e as artes visuais 

existente naqueles dias. 

Há quem persista em que Orpheu foi o início de um epocal das 
letras quando afinal era já a conseqüência do encontro das 
letras e da pintura. Era mesmo a primeira vez que tal acontecia 
em Portugal desde o nosso século XV. Entretanto as letras 
eram as aficionadas da pintura, e a pintura a aficionada das 
letras, e perdendo fronteiras, o encontro das letras e da pintura 
estava sempre por dar-se, e deste modo era-lhes arrebatada a 
única possibilidade de encontro.15 
 

Assim como Orpheu: Revista Trimestral de Literatura, em Portugal, o 

Mensário de Arte Moderna Klaxon, em São Paulo, também representava um 

forte esprit de corps. O periódico paulistano não trazia como era de se esperar, 

em seus créditos, qualquer menção quanto a uma diretoria, redator-chefe, 

secretário ou o nome dos redatores responsáveis pela publicação, aparecendo 

simplesmente em lugar a rubrica: “A Redacção”. Ao que tudo indica não havia 

uma distribuição rígida de cargos ou funções muito definidas. Pois, como já 

havia ocorrido na Semana de Arte Moderna, a publicação foi o resultado do 

esforço de uma coletividade de intelectuais, poetas e artistas, de um grupo de 

idealistas empenhados na defesa de uma proposta artística e um pensamento 

estético diferenciado do que se praticava no Brasil até aquela data16. 

Como comentou Mario da Silva Brito na introdução do fac-símile da 

revista Klaxon, em 1976, esta: “Aparece com objetivo de difundir as ideias dos 

componentes do grupo ou que por eles sejam aprovadas, uma revista só deles, 

onde pudessem dizer o que desejavam” 17. Assim, em princípio, sua orientação 

não deveria depender desta ou daquela personalidade. Era fruto de 

deliberação geral conjunta. 

Além da celebração da data festiva, a pertinência do tema justifica-se 

também pelas consequências legais dos 100 anos das manifestações que 

                                                           
14 Esse depoimento de Almada Negreiros foi editado pela Ática, em 1965, com o título de 1915-Orpheu-
1965 (GALHOZ, 1975, p. XLI). 
15 NEGREIROS, Almada. 1915-Orpheu-1965 ; in: GALHOZ, 1975, p. XLIV. 
16 O grupo que se autodenominava “A Redacção” era composto por Antonio Carlos Couto de Barros, 
Tácito de Almeida, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, Rubens 
Borba de Moraes e Luís Aranha. Esse órgão coletivo não desejava estabelecer hierarquias.  
17 Klaxon – Mensário de Arte Moderna. São Paulo: Secretária da Cultura, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo, 1976. 
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marcaram o início do Modernismo,18 pois as obras que compõem o seu legado 

vão passando, paulatinamente, para o rol dos bens de domínio público19 e por 

isso reavivam o interesse dos pesquisadores pelo tema. Portanto, é de suma 

importância realizar novas pesquisas sobre essas obras, com a ajuda dos 

suportes de investigação hoje disponíveis. 

A revista Klaxon que pretendia ser, de certa maneira, uma continuação 

da Semana de Arte Moderna de 1922, ainda que não tenha despertado o 

mesmo interesse dos pesquisadores com o evento do Teatro Municipal, ainda 

assim merece uma atenção especial. Pois ela foi a “voz modernista” naquele 

momento, ou o manifesto que faltou à Semana de Arte Moderna. 

Por outro lado, como se discute a seguir, logo no primeiro número a 

revista traz uma apresentação20 que busca estabelecer os limites para os 

“excessos” ocorridos nas três noites do Teatro Municipal. Essa iniciativa de 

redimir a Semana foi feita nas páginas de Klaxon, principalmente, por Mário de 

Andrade e vai tornar-se predominante nos anos de 1930, com a politização do 

movimento e a consolidação das formas de expressão do Modernismo 

brasileiro, que teve em Candido Portinari o seu melhor exemplo.  

A partir desse pressuposto o foco da pesquisa é que a revista paulista 

Klaxon, além de ser uma tentativa de dar continuidade à Semana e esclarecer 

sobre os acontecimentos que se passaram no evento do Teatro Municipal, 

antecipou determinadas posturas estéticas e ideológicas que os modernistas 

vão assumir nas próximas fases do movimento. 

Como fundamentação teórica, embora não faltem trabalhos acadêmicos 

e publicações comemorativas sobre o Modernismo brasileiro, especialmente 

sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, fatos novos surgem com a abertura 

de arquivos e, na medida em que, formas alternativas de interpretação são 

propostas. Nesse caso, o método da análise comparada pode ser muito útil na 

reinterpretação de fatos contextuais, fornecendo uma visão de conjunto, que 

                                                           
18 Em 2017 a Exposição de Pintura Moderna – Anita Malfatti, que teve lugar na Rua Líbero Badaró, em 
São Paulo, entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, completa 100 anos. 
19Segundo a Lei de Direitos Autorais (9610/98) - Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram 
por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a 

ordem 
sucessória da lei civil. Disponível em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de 

direitos-autorais-lei-9610-98. Acesso em: 28-01-2019. 
20 Veja em anexo: KLAXON – SIGNIFICAÇÃO. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625904/art-41-da-lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de%20direitos-autorais-lei-9610-98
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de%20direitos-autorais-lei-9610-98
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permite também elucidar sobre as peculiaridades do movimento modernista 

brasileiro, em comparação com o movimento português iniciado com a revista 

Orpheu em 1915. Em 2012, por ocasião da comemoração dos 90 anos da 

Semana da Arte Moderna, a Revista da USP publicou um número especial 

dedicado ao tema 21. 

No âmbito da temática do Modernismo brasileiro são autores de 

referência: Mário de Andrade, Mário Pedrosa, Walter Zanini, Annateresa 

Fabris, Telê Ancona Lopez, Marta Rossetti, Daisy Piccinini, além da orientadora 

desta pesquisa, Elza Ajzenberg, que participou da comemoração dos 90 anos 

da Semana de Arte Moderna organizada pelo Acervo Artístico Cultural dos 

Palácios do Governo, em 2012, e que resultou na publicação do catálogo 90 

anos depois: a Semana de Arte Moderna 22. Também no âmbito da crítica e 

da história da arte, Tadeu Chiarelli (1995, 2007) tem apresentado formas 

alternativas de se rever noções cristalizadas sobre o Modernismo brasileiro, 

como é o caso da reinterpretação do episódio da pintora Anita Malfatti versus 

Monteiro Lobato e rediscutir a posição do líder do movimento modernista, Mário 

de Andrade. 

Em Portugal, Steffen Dix, pertencente ao Centro de Estudos de 

Comunicação e Cultura da Universidade Católica de Lisboa, desenvolveu 

projetos ligados ao estudo sistemático das revistas modernistas portuguesas e 

à ligação transnacional dos modernismos lusófonos. Em 2015, por ocasião da 

comemoração dos 100 do Modernismo em Portugal, Dix organizou o 

importante livro O ano do Orpheu – 1915. Dentre os autores também 

vinculados à pesquisa sobre Orpheu e o Modernismo em Portugal, podemos 

destacar: Maria Aliete Dores Galhoz, Manuel Villareal Cabral, Nuno Júdice, 

Filipa Lowndes Vicente, Cecília Barreira, Ricardo Vasconcelos, Patrícia Silva 

McNeill, João Pedro George, José Barreto, Filomena Serra, Arnaldo Saraiva e 

Rui Sousa. 

                                                           
21 Em 2012, por ocasião da comemoração dos 90 anos da Semana da Arte Moderna, a Revista da USP 
publicou um número especial dedicado ao tema. Foram convidados para contribuir com textos os 
seguintes autores: Aracy Amaral, Daisy Peccinini, Edson Leite, Eduardo Seincman, Ferdinando Martins, 
Francisco Alambert, João Baptista Borges Pereira, José de Paula Ramos Jr., Icleia Borba Cattani, Lisbeth 
Rebollo Gonçalves, Maria Luiza de Freitas, Marta Rossetti, Rodrigo Queiroz e Telê Ancona Lopez.  
 
22 Participaram dessa publicação: Ana Cristina Carvalho, Elvira Vernaschi, Carlos Soulié Franco do Amaral, 
Elza Ajzenberg e Lisbeth Rebollo Gonçalves. 
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O objetivo de investigar o contexto destas duas revistas é encontrar 

nexos existentes entre elas e as várias manifestações modernistas em Portugal 

e no Brasil, explicitando redes de relacionamentos pessoais entre os 

participantes dos dois lados do Atlântico. E, com isso, discutir as 

consequências estéticas das ligações estabelecidas entre os poetas, artistas e 

intelectuais do movimento modernista na Europa e no Brasil. 

Como foi visto, os métodos comparatistas são originários da Teoria 

Literária, mas suas ferramentas se adaptam perfeitamente a uma análise do 

Modernismo português e brasileiro.23 Esse método é bastante vantajoso e não 

se limita ao âmbito das teorias literárias, mas envolve uma abordagem 

multidisciplinar de longo alcance. No caso do Modernismo, esse tipo de 

abordagem se aplica perfeitamente, uma vez que, o movimento engloba 

diversas linguagens e tendências artísticas. 

Comparar significa encontrar semelhanças e destacar os contrastes; 

dessa maneira, espera-se obter maior nitidez quanto às peculiaridades das 

manifestações culturais associadas ao “lugar” de fala, um elemento muito 

significativo para os modernistas. No Brasil, os projetos de modernização 

artística que buscaram a construção da consciência nacional assumiu uma 

conotação diversa daquelas das vanguardas europeias. No caso do movimento 

modernista em São Paulo isso fica evidente desde o seu início. O primitivismo 

para o europeu remete ao “outro”, enquanto para nós diz respeito às nossas 

próprias origens. 

No que toca a bibliografia básica específica sobre o Modernismo 

português, felizmente, durante o ano de 2015, os 100 anos da publicação da 

revista Orpheu foi amplamente comemorada, o que resultou em grande 

número de obras sobre o tema, como é o caso do já citado O ano de Orpheu, 

volume organizado por Steffen Dix. Enquanto que, na USP, em São Paulo, foi 

realizado no mesmo ano o Congresso Internacional Luso-Brasileiro 100 

Orpheu24 – que gerou ampla documentação.  Enquanto que, em 2017, foi 

                                                           
23 Alguns autores de referência para fundamentar uma análise comparatista são: Claudio Guillén – Entre 
lo Uno y lo Diverso. Introducción a la Literatura Comparada (1985), Susan Bassnet – Comparative 
Literature, an introduction (1992) e no Brasil Tânia Franco Carvalhal – Literatura Comparada: a 
estratégia interdisciplinar (1994).  
 
24 Disponível em: http://plataforma9.com/congresso/100-orpheu-congresso-internacional-2015/, acesso 
em: 25 jan. 2017. 
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realizado no Rio de Janeiro outro congresso comemorativo dos 100 anos da 

revista Portugal Futurista (Congresso Internacional 100 Futurismo) 25. Como 

se pode observar, “Não faltam pesquisas, teses, publicações e conferências a 

respeito das manifestações artísticas que ocorreram em São Paulo, no Theatro 

Municipal, durante a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922” 

(CARVALHO, 2012, p. 9). Assim como não faltam pesquisas sobre a revista 

Orpheu no contexto português. 

Observam-se diversos casos em que os modernistas colocaram sua 

rede de relacionamentos para funcionar em defesa de seus posicionamentos 

estéticos e políticos. Pelo menos dois episódios são emblemáticos, 

assemelhando-se surpreendentemente entre si: a defesa do pintor Amadeo de 

Souza-Cardoso pelo grupo de Orpheu, em Lisboa, e a defesa da pintora Anita 

Malfatti pelos modernistas de São Paulo. 

A partir dessa análise comparatista levantou-se a hipótese de que 

enquanto, em Lisboa, a revista Orpheu significou o início do modernismo 

português, em São Paulo, a revista Klaxon começou por estabelecer os limites 

da experimentação estética para o modernismo brasileiro, que deveria ser um 

movimento que, sem extremismos, apresentasse uma linguagem moderna e 

que permanecesse dentro da expectativa da temática da brasilidade. Em 

Portugal também houve um segundo Modernismo, não mais vinculado à revista 

Orpheu. 

Sabemos que o segundo modernismo português não devia 
diretamente a Orpheu e não se lhe assemelhou nos postulados 
prévios nem nas direções finais, mas também sabemos que 
inteligentemente o discutiu como marco cultural que não podia 
ser ignorado e o encadeou a si na mútua compreensão 
possível (GALHOZ, 1975, p. LI).  

 

No primeiro capítulo, “Visões e revisões do Modernismo”, foi feita uma 

reflexão sobre o tema, analisando as ideias consagradas ao longo do tempo 

sobre o movimento modernista e propondo novas interpretações. 

Naturalmente, será sempre possível rever o passado do ponto de vista do 

presente, por mais exatas que tenham sido as constatações anteriores. “A sua 

valoração elabora-se por sucessivas rectificações de rumos e interpretação 

cuja escala, cremos, nunca está completamente percorrida” (GALHOZ, 1958, p. 

                                                           
25 Disponível em: https://www.100futurismo.com/, acesso em: 25 jan. 2017. 
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XLIX). Em Portugal, os precursores dessa nova estética foram Fernando 

Pessoa, Sá-Carneiro, Amadeo de Souza-Cardoso, Santa-Rita Pintor e Almada 

Negreiros, enquanto que no Brasil tivemos Oswald de Andrade, Anita Malfatti e 

Victor Brecheret, dentre outros. Chama-se atenção também para o fato de que 

além das revistas e manifestos devem ser levadas em conta as 

correspondências entre os mais notáveis participantes do movimento. 

No segundo capítulo, “A emergência do movimento modernista em 

Portugal”, são rememorados os fatos que conduziram à publicação de uma 

extraordinária revista de vanguarda como Orpheu. Em seu nascedouro esta 

revista estava prevista para ser uma publicação luso-brasileira, em torno da 

qual, juntaram-se poetas e artistas denominados “os rapazes de Orpheu”. Eles 

faziam parte de uma juventude que circulava entre Paris e Lisboa, trazendo 

informações estéticas inovadoras, diretamente da capital francesa, que era na 

época o centro irradiador das tendências filosóficas e estéticas as mais 

inovadoras. 

No terceiro capítulo, “Klaxon: continuidade e limites à Semana de 1922”, 

destaca-se a importância dos manifestos e das revistas para a orientação do 

movimento modernista na área de literatura e das artes visuais. Em seguida, 

discute-se as divergências e a desdobramento do Modernismo brasileiro, 

colocando em pauta os limites da estética modernista e seu envolvimento no 

contexto político e ideológico da época, que acabaram por causar divisões 

irreversíveis internas ao grupo e resultaram no esfacelamento do primeiro 

Modernismo brasileiro, dando origem aos períodos subsequentes que se 

caracterizaram pela temática social e pelo regionalismo.  

Nas “Considerações Finais”, buscou-se demonstrar a repercussão e 

persistência das ideias do primeiro Modernismo, que foram de certo modo 

interrompidas na década de 1930 e revisitadas ao longo dos anos de 1960, 

quando se recolocou em pauta a ideia da Antropofagia introduzida por Oswald 

de Andrade, adaptado-a ao contexto das novas vanguardas. Destaca-se assim 

a importância de revisitar o texto da revista Klaxon para uma interpretação 

atualizada daqueles eventos históricos e que inclusive pode ser capaz de 

lançar uma nova luz sobre o conturbado momento presente. 
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1. Visões e revisões do Modernismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tua memória e o encantamento do Orpheu [...]. Se hei-de trabalhar 
por ele! Sabes que esse é o meu, antes, o nosso Orpheu, cuja 
primeira semente floriu ao pé das ondas de Copacabana, perto dos 
barcos, dos poveiros e das redes de corda envelhecidas. (Ronald de 
Carvalho) 26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Saraiva, Arnaldo. Modernismo Brasileiro e Modernismo Português: Subsídios para o seu Estudo e para 
a História das Suas Relações. Campinas: Unicamp, 2004, p. 336. 
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A cada década, as comemorações do aniversário da Semana de Arte 

Moderna costumam suscitar debates e revisões sobre o movimento modernista 

justamente considerado como um marco fundamental na evolução da cultura 

brasileira. A ocasião apresenta-se sempre oportuna para o exercício de 

reflexões sobre as múltiplas consequências e o sentido inovador das ideias e 

ações propostas naquele primeiro trintênio do século passado. 

Tais reavaliações motivam amplos debates estéticos que exigem novas 

pesquisas, a fim de superar clichês e ideias cristalizadas sobre o tema. 

Adjacentemente são necessárias novas abordagens dos fatos, que se somem 

às opiniões que circulavam no início do século XX que estão registradas em 

documentos. 

Por essa razão, a presente reflexão foi orientada pela releitura de 

revistas, manifestos e outros documentos que podem dar origem a novos e 

originais conceitos para uma reinterpretação do Modernismo português e 

brasileiro. A partir daí, pretendeu-se explicitar as consequências estéticas das 

interações entre os participantes do movimento e o lastro ideológico envolvido. 

Em Portugal, todas as pesquisas atestam para o acontecimento que 

marcou o início do Modernismo: a publicação da revista Orpheu, em Lisboa, no 

ano de 1915. Já no Brasil, um dos momentos seminais do Modernismo 

brasileiro deu-se com a Exposição de Pintura Moderna da artista paulista de 

ascendência italiana Anita Malfatti, que ocorreu no final do ano de 1917.  

Esse acontecimento é considerado um ponto de referência do 

Modernismo brasileiro, uma vez que, foi a partir da polêmica causada por essa 

exposição que se começou a discutir a necessidade e a urgência de uma 

renovação estética no contexto de um Brasil moderno, resultando em uma 

postura coletiva capaz de realizar uma atualização da arte e da literatura 

nacionais. 

Naquele período histórico, o mundo vivia um clima de efervescência 

política e cultural, que antecedeu e ultrapassou a Primeira Guerra Mundial, 

também marcado por um acelerado processo de industrialização e vertiginoso 

progresso técnico-científico. A produção artística foi impactada por estas 

mudanças e a história da arte refletiu a transformação estética renovando seus 

parâmetros. Conforme nos adverte Danto: “A história da arte é estruturalmente 
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paralela à história do desenvolvimento dos seres humanos tomados 

individualmente, como você e eu” (2006, p. 76). 

Uma visão mais global indica que as origens do Modernismo podem ser 

encontradas no período denominado Belle Époque na França, quando 

esteticamente o Realismo se mesclava com o Simbolismo emergente, dando 

origem a um sentimento inicialmente denominado “Décadence”. 

 

[...] A 15 de novembro de 1881, Paul Bourget publica um artigo  
em La Nouvelle Revue, intitulado “Théorie de la Décadence”, 
analisando a ideia de pessimismo e a natureza da decadência 
como vinha sendo observado em Baudelaire. A partir daí, o 
termo “decadente” entra a designar o lirismo antirrealista e os 
seus seguidores. No ano seguinte, Verlaine estampa em Paris 
Moderne a “Art Poetique”, composto em 1874, cujo primeiro 
verso se tornaria pedra de toque da poesia do tempo: “De la 
musique avant toute chose...” (MOISÉS, 2016, p. 303) 

 

Na França, particularmente, dos meados do século XIX até a chegada 

do século XX, encontram-se as origens da estética simbolista: “Com Baudelaire 

(As Flores do Mal, 1957), principiava uma ampla reviravolta poética, que 

acabou dando origem, além do Decadentismo e Simbolismo, praticamente a 

toda poesia europeia ao largo do século XIX” (MOISÉS, 2016, p. 302). A 

sensibilidade artística do poeta fez com que ele fosse capaz de contrapor  

 
[...] à poesia do divino em voga na estética anterior, a poesia 
satânica, irreverente e cáustica; sua influência operou-se ainda 
no terreno da expressão, graças às “correspondências”, 
aproximação entre realidades físicas e sensoriais, seres, cores, 
perfumes e pensamento ou emoção. (MOISÉS, 2016, p. 302-
303) 

 
 

 A ideia caracterizada como “decadence” vai se difundindo entre os 

poetas e artistas parisienses, de tal maneira que começaram a surgir várias 

obras significativas que remetiam para essa estética emergente. 

 
[...] a 26 de maio de 1883, Verlaine publica em Le Chat Noir um 
soneto, “Langueur”, em que afirma ser “l’Empire à la fin de la 
decadence”. No ano seguinte surgem duas obras definitivas do 
espírito decadente: os Poètes Maudits, volume de ensaios em que 
Verlaine chama a atenção para Tristan Corbière, Arthur Rimbaud e 
Stéphane Mallarmé, e À Rebours, romance de J.-K. Huysmans, cujo 
herói, Jean Floressas des Ensseintes, de pronto se transforma em 
personificação da “nevrose”. (MOISÉS, 2016, p. 303) 
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Os fatos decorreram de tal maneira que a ideia de decadência passou a 

ser associada ao tema do romance de À Rebours, logo após a sua publicação, 

na medida em que a obra denunciava um sentimento predominante na época. 

 
[...] dissimular o estado de decadência a que chegamos será o 
cúmulo da insensatez. Religião, costumes, justiça, tudo decai... 
A sociedade se desagrega sob a ação corrosiva duma 
civilização deliquescente. O homem moderno é um entediado. 
Refinamento de apetites, sensações, gostos, luxo e prazeres, 
nevrose, histeria, hipnotismo, morfomania, charlatanismo 
científico, schopenhauerismo levado ao extremo, tais os 
pródomos da evolução social.27 

 

 As divisões entre as tendências estéticas nem sempre são tão nítidas 

como se espera, isso pode ser uma característica dos períodos de transição, 

conforme coloca o próprio Moisés (2016, p. 302): 

 

[...] verificamos que o movimento simbolista mergulha raízes no 
Romantismo. Alguns românticos, sobretudo os mais vagos, 
tiveram de aguardar o Simbolismo para se realizar, por outro 
lado, este pode ser considerado uma etapa avançada da visão 
do mundo inaugurada pelos românticos. Além de respirar os 
valores românticos, o ideário simbolista transfigurou-os, 
levando às últimas consequências.  

 

 Dessa maneira, percebe-se que a predominância da estética simbolista 

não foi abrangente, além de ter durado apenas um curto período:  

 

[...] a tendência realista, nela incluindo as ramificações 
naturalistas e parnasianas, igualmente se projetaria para além 
da década de 1890, chegando mesmo a ultrapassar 1922, se 
tomarmos o romance social dos anos de 1930 como seu 
prolongamento. A despeito do alarido que levantaram, as 
propostas simbolistas se revelaram importantes para deter a 
marcha do Realismo: seus adeptos obstinaram-se até o fim. 
Por outro lado, logo às primeiras escaramuças, realistas e 
simbolistas entraram a exercer mútua influência, geradora de 
uma lenta metamorfose que iria explodir no movimento de 
1922: Realismo e Simbolismo constituem estéticas 
contemporâneas, paralelas e Interinfluentes. (MOISÉS, 2016, 
p. 301) 

 
  

                                                           
27 Le Décadent, 10/04/1886, apud Pierre Martino, Parnasse et Symbolisme, 7ª. ed., Paris, Armand Colin, 
1947, p. 144. Citado por MOISÉS, p. 303-304. 
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 O fato é que o Simbolismo além de se confundir com uma estética que o 

antecede, também antecipa muitas tendências que ainda estavam por vir. 

 

[...] ao voltar-se para dentro do ego, [os simbolistas] encetam 
uma viagem de imprevisíveis consequências, no encalço de 
estratos profundos da psique. Com isso, acabaram 
ultrapassando o nível da razoabilidade em que, ao fim de 
contas, se colocavam os românticos, ainda que descabelados 
e furiosos. Assim cruzando a zona do consciente, imergiram 
nas esferas inconscientes, em busca do “eu profundo”: 
invadiam os desvãos em que reinam vivências fluidas, pré-
lógicas, inefáveis. Descobri-las ou surpreendê-las como a boiar 
sobre as águas dum lago recôndito, examiná-las e “senti-las” – 
eis a suprema quimera, num tempo em que a Psicanálise 
começava a dar os primeiros passos. (MOISÉS, 2016, p. 307) 

 

No Brasil, a situação não foi muito diferente, porque aqui também, no 

período conhecido como Belle Époque, ou Pré-Modernismo, as tendências 

estéticas se imbricavam, o que pode ser observado nitidamente na literatura 

praticada na época. 

 
A partir de 1902, quando vieram a público o Canaã de Graça 
Aranha, Os Sertões, de Euclides da Cunha, a segunda edição 
da História da Literatura Brasileira, de Silvio Romero, a mescla 
tornou-se intensa, configurando o período que alguns 
historiadores denominam Pré-Modernismo, ou Ecletismo, ou 
Sincretismo e transição, mas que preferimos rotular de Belle 
Époque. Anos complexos, protéicos, interregno entre o século 
XIX agonizante e o despertar da modernidade, neles o ímpeto 
simbolista, vulnerável às novas ideias, perde em nitidez e força. 
(MOISÉS, 2016, p. 302) 

 
 

 Tudo somado, não é difícil constatar que se pode estabelecer inúmeras 

relações de longo alcance entre o Simbolismo e o movimento modernista que 

se difundiu a partir da segunda década do novo século. 

 
[...] Do ângulo da liberdade criadora e da vontade formal, não 
há dúvida que as raízes do modernismo devem ser procuradas 
no Simbolismo. Ainda mais: algumas tendências simbolistas 
penetram o modernismo (como o grupo de espiritualistas), 
enquanto outras vieram a influir poetas como Manuel Bandeira, 
Mário de Andrade, e outros. O verso livre, instrumento de 
choque das hostes modernistas, é legado simbolista. 
Admitindo-se que “toda a poesia moderna tem no Simbolismo o 
seu ponto de partida” 28, fica-se como uma espécie de 

                                                           
28 CARPEAUX, Otto Maria, Origens e fins, Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1944, p. 133. 
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Simbolismo involuntário, ou a sua continuação. (MOISÉS, 
2016, p. 318) 

 

 Mas como era afinal a cidade de São Paulo e o Brasil naquele começo 

de século? Como estado mais próspero da nação, São Paulo liderava o país, 

tanto econômica quanto politicamente (non ducor duco) 29. Exercia um controle 

que se estabeleceu desde o segundo momento da República, quando a 

presidência foi ocupada por um paulista, iniciando assim a chamada política do 

café com leite. Diga-se de passagem, que muito mais café do que leite. Pois 

era o café, o principal item de exportação do Brasil, o responsável pela 

acumulação de riquezas no país e, também, pela atração de imigrantes, 

principalmente italianos, espanhóis, portugueses e japoneses.  

 
Na capital paulista, a imigração italiana assumia outro perfil, 
atraindo operários para a construção civil, para as fábricas e 
para a indústria, além de intelectuais e artistas que buscavam 
na clientela de elite melhores trabalhos. Na metrópole em 
crescimento, enriquecida pela lavoura cafeeira no interior, os 
imigrantes italianos organizaram-se em vilas operárias e em 
bairros, como Bexiga, Brás, Mooca, Pompeia e Vila Romana, 
tradicionalmente relacionados à cultura italiana. (Magnavita, 
2018, p. 43) 

 

 Essa extraordinária contribuição dos imigrantes italianos e de outras 

nacionalidades para a cidade de São Paulo recebeu bem pouco destaque na 

primeira fase do Modernismo, apesar das duas figuras pioneiras do movimento 

serem de ascendência italiana: Anita Malfatti e Victor Brecheret. Essa pouca 

atenção à constituição ítalo-brasileira da população de São Paulo, uma atitude 

dos primeiros modernistas, principalmente da parte de Mário de Andrade, vai 

ter consequências de longo alcance, por exemplo, na arquitetura. Pois, “no 

decorrer da urbanização das cidades brasileiras, muitas casas de imigrantes 

italianos foram demolidas, restando poucos exemplos representativos da 

grande imigração que marcou o país entre a segunda metade do século XIX e 

a primeira do século XX” (Magnavita, 2018, p. 53). 

 

 

 

                                                           
29 Non ducor duco – expressão latina cujo significado em português seria: não sou conduzido, conduzo. 
Esses dizeres vinham estampados no brasão do Estado de São Paulo. 
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Precursores de uma nova estética 

 

 Se há um precursor do Modernismo no Brasil, este foi Oswald de 

Andrade. Em 1911 ele já apresentava ao público paulista o seu jornal O 

Pirralho, onde o jovem jornalista abria espaço para as artes e a literatura, 

sempre preservando o bom humor. “Utilizando-se de uma linguagem ruidosa e 

irreverente, calcada no humor, na ironia e na paródia, O Pirralho era 

provocativo, fugindo do caráter sisudo e moderado comum a boa parte da 

imprensa do período” (CARRERO, 2011, p. 23). O número inaugural do jornal 

trazia um editorial bastante curioso: 

 

O Pirralho nasceu n’um sabbado ao meio-dia. Os sinos 
tocavam, como todo sabbado, ao meio-dia. Ora, dessa 
circunstancia occasional concluiram que O Pirralho ia ser 
bispo. Porque quando um Bispo chega os sinos tocam 
geralmente. Mais tarde, O Pirralho com extravagante 
precocidade, rimou Sobrinho com Biscoitinho. Os circunstantes 
pasmados viram n’isso uma grande vocação de poeta 
declarado. Logo, porém, vieram affirmar-se os seus puros 
instintos de crilla incorrigível, caçoador e risonho.30 

 

 Tudo parece apenas ser uma brincadeira inocente e sem 

consequências, porém nota-se que o humor ingênuo que rima “Sobrinho” com 

“Biscoitinho” pode ser visto, também, como uma irônica referência aos poetas 

fazedores de rima que dominavam a cena literária de então, como fiéis 

seguidores de uma estética ultrapassada. E o jornal se mantém nessa linha 

editorial ao longo de toda sua existência, tanto que o número 72 ainda traz um 

anúncio no mesmo tom, com o seguinte título enigmático: “Os premios do 

Pirralho evoluíram – uma vaca amarella viva”, sendo assim explicado: 

 

Apenas distribuído o ultimo numero, o Pirralho se viu aggredido por 
mais de quarenta e cinco reclamações. Premios, em dinheiro, isso 
era imitação. Melhor seria dar um album. Quinhentos mil reis era 
ridículo. Não tinha graça. Dava caipóra. Este ultimo argumento esfriou 
o Pirralho na sua magnífica resolução. Foi então que, a respeito de 
um palpite, para segunda-feira, lhe veiu á lembrança, offerecer aos 
seus leitores o sorteio de uma vacca viva Amarélla. Sem hesitação 
nem litteratura, o Pirralho percorreu os estábulos mais chics da nossa 
capital e já adquiriu a sua vacca Amarélla. 

                                                           
30 Editorial de O Pirralho, 12-08-1911, número 1, p. 3. 
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 É interessante notar que Oswald escreveu em O Pirralho sobre a capital 

paulista como sendo um respeitável centro de cultura já em 1913, utilizando 

incluisive o cognome “Paulicéia” para designar a próspera cidade, nome este 

que anos depois iria também servir de título do livro de Mário de Andrade, 

Paulicéia Desvairada. 

 

A agitada e enervante Paulicéia que o cabotismo literário de 
Sarah Bernardt christimou de Capital artística, parece que vae 
fazendo jús a esse titulo. Os artistas que nos visitam não 
voltam de bolsos recheiado, tambem não voltam com elles 
vazios. Já não estamos felizmente no tempo em que Pedro 
Alexandrino, o colosso da natureza morta se viu obrigado a 
emigrar para poder fazer arte, nem tão pouco vemos alguem 
como Ferrigno fazer-se oleiro ou cousa parecida.31 

 

Chama atenção em O Pirralho o destaque que recebeu, como grande 

apelo popular, o jornalista Alexandre Marcondes Machado, que escrevia sob o 

pseudônimo de Juó Bananére; utilizando-se de uma língua inventada, mistura 

do português paulista com o italiano dos imigrantes, desafiava os defensores 

da “norma culta”, numa época em que o português bem falado, com um 

sotaque quase lusitano era uma distinção de classe. Anos depois, Mário de 

Andrade iria retomar essa ideia, na batalha por um “língua brasileira”. Mas Juó 

Bananére já praticava essa linguagem de modo hilariante. Outro detalhe é a 

brincadeira com o termo “Futurismo”, “lançado em primeira mão pela revista O 

Pirralho, antes mesmo da divulgação desse movimento no Brasil” (CARRERO, 

2011, p. 89). 

 

SONETTO FUTTORISTE 
 
Arma minha gentilia che partiste 
Molto p’ra zima da torre da matrizi; 
Si lá dove butaste o tuo narisi, 
Vucê si alembra che io tambê stô molto triste... 
 
Non ti squeça ch’io t’amê p’ra burro, 
Co amoré maior do pon d’azuccara:  
Che una veze dansemos a mazurcara 
I disposa io ti dê un brutto murro.32 

 

                                                           
31  O Pirralho, 16-08-1913, número 104, p. 19. 
32  Juó Bananére, in: O Pirralho, 15-03-1913, número 82, p. 19. 



32 
 

 

Oswald de Andrade também foi um dos primeiros a partir em viagem 

para a Europa em busca de novidades estéticas, ansioso por transplantar para 

o Brasil o que havia de mais ousado em termos de vanguarda. Lá conheceu o 

Manifesto Futurista em seu nascedouro e, quando retornou de sua primeira 

viagem, em 1912, estava entusiasmado em realizar aqui uma renovação 

estética baseada naquilo que viu na capital francesa. 

Consciente de que um movimento artístico ou literário não se faz 

sozinho, ele buscou sempre encontrar aliados que compartilhassem dos seus 

ideais e com coragem suficiente para enfrentar o público conservador do Brasil 

naquele começo de século. Nesse sentido era igualmente um grande 

descobridor de talentos.  

Conheceu Mário de Andrade, quando foi assistir a uma conferência, 

como repórter do Jornal do Comércio, no Conservatório de Arte Dramática. O 

palestrante era o próprio Mário, que fazia parte do quadro de professores 

daquele Conservatório. Oswald ficou deveras impressionado com as ideias 

expostas na palestra do professor de música e se propôs a publicá-la 

imediatamente. Outros artistas igualmente descobertos por ele foram Victor 

Brecheret e Di Cavalcanti. Além disso, ele dividia uma garçonnière com o 

literato Guilherme de Almeida, onde recebiam amigos como Menotti del 

Picchia, Cândido Motta Filho, dentre outros. 

 

 
A Ventania de Anita Malfatti como metáfora do futuro 

 

Na pintura de Anita Malfatti intitulada A Ventania33, pintada nos Estados 

Unidos em 1915, já se pode observar o desejo de representar uma força 

invisível capaz de provocar um turbilhão na natureza, dobrando tudo o que a 

sua volta se encontrasse. O impacto da obra é tal que o observador se sente 

sujeito a essa poderosa força que o empurra para frente. Por esse motivo e 

pela sua linguagem considerada inovadora, essa pintura pode ser 

simbolicamente interpretada como uma metáfora da eclosão do movimento 

modernista no Brasil que então se prenunciava; provocando reações que, por 

                                                           
33 Esta obra pertence ao Acervo dos Palácios do Governo Paulista, e e ncontra-se nos Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo. 
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sua vez, resultaram em mudanças radicais no cenário artístico e literário de um 

país conservador que era a própria face da Primeira República.  

 
 
 
 

Figura 2: .Anita Malfatti, A Ventania, 1915-1917, óleo sobre tela. Palácio dos Bandeirantes. 

 

Disponível em: https://obrasanitamalfatti.wordpress.com/, acesso em: 18-01-2017 
 
 

Naquelas alturas, os modernistas ainda não possuíam um periódico que 

os representasse, portanto, os debates, acusações e defesa em nome da arte 

moderna se davam por intermédio da imprensa local, tais como Correio 

Paulistano, O Estado de S. Paulo, entre outros, como ressalta Chiarelli, ao 

discutir sobre o desenvolvimento da crítica de arte da época e, especialmente, 

acerca do escritor Monteiro Lobato que  

[...] foi o crítico de arte mais singular surgido em São Paulo nas 
primeiras décadas deste século. Mas não foi o único. Outros 
intelectuais antes e durante sua atuação escreviam sobre arte 
em publicações da cidade e será justamente nesse território da 
crítica de arte local que Lobato irá executar sua atividade como 
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crítico engajado num projeto de arte determinado, singular. 
(Chiarelli, 1995, p. 70)34 

 

Monteiro Lobato tinha suas próprias ideias de como deveria ser o 

Modernismo no Brasil. Mesmo sendo paulista e contemporâneo dos 

modernistas, ele não aderiu ao movimento em suas primeiras horas. Pois já se 

achava moderno bastante e apresentava propostas nacionalistas próximas 

daquelas que iriam caracterizar a segunda fase do movimento que enfatizavam 

os temas populares e a crítica social. Porém Lobato não era de modo algum 

adepto das rupturas profundas preconizadas pelas vanguardas europeias. 

 
Tomando então como base essas duas publicações (O Estado 
de São Paulo, Revista do Brasil), pode ser dito que a crítica de 
arte em São Paulo se dividia em dois tipos: a crítica de arte de 
serviço e a crítica de arte militante. [...] Entende-se como crítica 
militante os textos onde se percebe o desejo de intervir 
decisivamente na cena artístico-cultural, propondo sua 
transformação, sempre a partir de um parâmetro ético, 
estranho à especificidade artística – no caso, o forte 
nacionalismo. (Chiarelli, 1995, p. 71) 

 

 A crítica ácida de Lobato sobre a exposição de Anita Malfatti foi então a 

gota d’água que faltava para a polarização de pontos de vista entre ele e os 

modernistas de São Paulo. Na verdade, os integrantes do movimento 

precisavam dessa polarização naquele exato momento a fim de impulsionar as 

ideias que ainda estavam latentes. Era preciso um episódio polêmico não só 

para distingui-los dos “passadistas”, mas para demarcar o próprio território dos 

modernistas paulistas frente a outras propostas modernizantes, que já vinham 

se formando desde o início do século, como acontecia com relação às ideias 

de Lobato. Este já vinha se destacando como crítico de arte nas principais 

publicações daquele período, num contexto cultural do qual também iria 

participar mais tarde Mário de Andrade. 

 
A crítica militante é igualmente fundamental para o 
entendimento da cena artística local pelos seguintes fatores: 
denuncia uma situação de desconforto em relação à arte e à 
cultura “oficiais” do período; dá vazão a um projeto para a arte 
brasileira, projeto este compartilhado por segmentos da 
intelectualidade local, que num futuro próximo se tornariam 
opositores – regionalistas, modernistas etc.; apresenta um grau 

                                                           
34 CHIARELLI, Tadeu. Um Jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o desejo de uma arte nacional no 
Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 
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de qualidade literária até então pouco visto na crítica de arte no 
Brasil – caso de alguns textos de Mário de Andrade publicados 
na Revista do Brasil e, sobretudo, os textos de Lobato 
veiculados na Revista do Brasil e no Estado. (Chiarelli, 1995, p. 
71) 

 

 Depois do conhecido episódio do artigo de Monteiro Lobato no jornal O 

Estado de São Paulo, denegrindo a obra de Anita Malfatti, a pintora tornou-se 

muito próxima do grupo dos modernistas, que se solidarizou imediatamente 

com ela. A intimidade desenvolvida entre Anita e Mário de Andrade revela-se 

na correspondência trocada entre eles: 

 

Disseste também na tua carta uma impagável: que si eu 
mandasse alguns versos, mandar-me-ias um desenho teu, [...] 
Adoro os teus desenhos e os teus quadros. Sabe disso, muito 
bem. Aqui vão pois alguns poemas do Losango. Manda-me um 
desenho por eles e será para mim uma grande felicidade.35 

 

Em Portugal, os fatos se apresentavam de maneira bastante similar, 

embora o Modernismo português tivesse início dois anos antes da Exposição 

de Pintura Moderna que Anita Malfatti realizou em São Paulo. Em 1915, já 

estava reunido, em Lisboa, um grupo de poetas e artistas “futuristas” em torno 

da publicação da revista Orpheu, cujo nome foi inspirado no mito grego do 

herói que nunca deveria voltar sua face para trás, ou seja, para o passado; mas 

olhar sempre para frente, para o futuro. Como se observa, ambas as metáforas 

são direcionadas para o futuro: a ventania que sacode a natureza com uma 

força invisível que empurra para frente, enquanto que o mito de Orfeu 

recomendava que não se olhasse para trás, ou em direção ao passado.  

Fernando Pessoa foi a figura principal do Modernismo emergente em 

1915. Seu nome completo era Fernando António Nogueira Pessoa. No entanto, 

como poeta, desdobrou-se em outros nomes e personalidades: Álvaro de 

Campos, Ricardo Reis e Bernardo Soares; esses eram alguns dos seus 

diversos heterônimos. Somente essa multiplicidade de identidades já seria 

suficiente para tornar Fernando Pessoa numa personagem típica dos tempos 

modernos. Desse modo, talvez devêssemos pensá-lo como “Fernando 

Pessoas”, enfatizando o seu aspecto de identidade plural; pois ele criou para 

                                                           
35  Carta de Mário de Andrade para Anita Malfatti. 02/06/1924. IEB/USP – Acervo Anita Malfatti. AM-
04.01.009. 
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cada um de seus heterônimos praticamente uma vida independente e completa 

(CORREA, 2008). 

Bernardo Soares, um dos heterônimos do poeta, mas não tão 

conhecido como Álvaro de Campos, foi o autor de uma das obras mais 

interessantes do Modernismo português, o Livro do desassossego, que tem 

seu prefácio assinado pelo próprio Fernando Pessoa. Porém, a obra mais 

caracteristicamente moderna de Fernando Pessoa são seus inúmeros escritos 

que ficaram por largo tempo sem serem publicados; permanecendo num baú 

na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Um “não-livro” numa casa de 

livros – podendo ser identificado como um símbolo de modernidade.  

Outro ícone fundamental do Modernismo português é a tela pintada por 

Almada Negreiros que retrata Fernando Pessoa lendo a revista Orpheu na 

mesa de um café, sendo testemunha de toda uma época, em que os cafés A 

Brasileira, Martinho e o Restaurante Irmãos Unidos, todos no bairro do Rossio, 

em Lisboa, serviram como cenário de muitos encontros entre Pessoa e outros 

escritores e artistas do movimento modernista. Aliás, não foi por acaso que 

essa tela Retrato de Fernando Pessoa permaneceu exposta até a década de 

1950 no mesmo Restaurante Irmãos Unidos. 

Da amizade entre Almada Negreiros e Fernando Pessoa resultou no 

convite para o artista colaborar com a revista Orpheu, assinando seu trabalho 

simplesmente como “desenhador”. Porém, Almada Negreiros além de 

“desenhista” era poeta e também um sofisticado dramaturgo. Suas obras de 

ousadas propostas dramáticas podem ser colocadas ao lado das peças de 

Oswald de Andrade; sendo igualmente consideradas pioneiras no que se refere 

à sua proposta experimental que se identifica com o teatro de vanguarda. 

Apresentam ainda pontos de convergência com as realizações de outros 

autores da vanguarda histórica como Maiakovski, Piscator e Brecht 

(RODRIGUES, 2002). 

A série de poemas intitulada O Guardador de rebanhos, escritos por 

Fernando Pessoa em 1914, somente haveria de ser publicada postumamente, 

em 1946, mas o rascunho do livro era parte do “Espólio de Fernando Pessoa”, 

guardado na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Esse caixote de 

madeira tornou-se lendário, sendo o grande legado deixado pelo poeta e que 

permaneceu oculto por várias décadas. Quando finalmente foi aberto, revelou 
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um conteúdo literário extraordinário muito valioso para a estética no movimento 

modernista.  

Lisboa: o que o turista deve ver foi outra obra escrita no início da 

década de 1920, que ficou inédita até os anos de 1990. Encontrada entre os 

milhares de papéis que o escritor guardava em seu baú, nessa obra em prosa, 

Pessoa conduz o leitor pela cidade de Lisboa, numa longa viagem de 

automóvel, durante a qual faz comentários e dá informações precisas sobre a 

história de cada local visitado, como sítios históricos e museus, inclusive 

comentando obras de pintores e escultores que dão uma visão especial 

daquela época. Reler essas obras e recolocá-las em seu contexto original é 

uma maneira de reavaliar o momento modernista. 

No Brasil, o primeiro sinal de alerta do movimento modernista foi dado 

pela artista paulista de ascendência italiana Anita Malfatti, com sua exposição 

de 1917. É interessante notar que, em São Paulo, foram as artes plásticas, e 

não a literatura como ocorreu em Lisboa, que começaram a dar maior 

visibilidade ao movimento modernista. É como se as imagens fossem capazes 

de interpretar mais fielmente as tendências que se constituíam como o espírito 

da época (zeitgeist). Na ocasião os integrantes desse movimento emergente 

eram denominados erroneamente como “futuristas”.36 

De fato, as telas mais próximas dos princípios das vanguardas 

europeias foram as que Anita realizou nos anos de 1915 e 1916, quando 

esteve no exterior, e expôs no ano seguinte em São Paulo. Durante suas 

viagens de estudos ela teve a oportunidade de estabelecer valiosos contatos  

com artistas das vanguardas europeias, na Alemanha, e depois nos Estados 

Unidos, onde diversos artistas se refugiaram naqueles anos de guerra. 

Embora, já se tenha notícias de manifestações pré-modernistas no 

Brasil desde o início do século XX, como foi o caso na literatura com Os 

Sertões, escrito por Euclides da Cunha, e a exposição do pintor expressionista 

Lasar Segall, em São Paulo e Campinas, nosso referencial histórico não pode 

se basear nesses fatos isolados. Por isso, o evento que definitivamente ficou 

conhecido como determinante para marcar o início do Modernismo no Brasil foi 

a Semana de Arte Moderna – tanto que esse episódio, considerado uma pedra 

                                                           
36  O próprio Oswald de Andrade chegou a se referir ao amigo Mário de Andrade como “meu poeta 
futurista”. 
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fundamental da moderna cultura brasileira, é sempre lembrado e discutido, 

principalmente em datas comemorativas a cada dez anos. 

Oswald de Andrade, que, juntamente com Mário de Andrade é 

considerado uma das figuras mais influentes do Modernismo brasileiro, 

destacou-se como ativista aguerrido da vanguarda em São Paulo. Porém, 

Mário igualmente exerceu grande influência sobre seus companheiros, 

especialmente como ideólogo e mentor, o que pode ser observado numa leitura 

cuidadosa de sua correspondência, que se estendia a quase todas as 

personalidades de destaque do movimento. Somem-se a isto, seus inúmeros 

livros, poemas, artigos de jornal e sua contribuição na administração pública, 

sempre conservando seu viés nacionalista.  

Uma das características fundamentais da obra de Mário, que o 

diferencia de outros modernistas era seu excepcional interesse pela “autêntica 

cultura popular”. Ele realizou projetos de catalogação musical a partir de 

viagens de pesquisa pelo interior do Brasil. Além das crônicas de O turista 

aprendiz (ANDRADE, 1983), outras viagens para o Norte e Nordeste brasileiro 

terão resultados igualmente significativos. 

Mário reuniu riquíssimo material de pesquisa sobre danças dramáticas, 

sobre as melodias do Bumba meu Boi, sobre músicas de feitiçaria, 

religiosidade popular, crenças e superstições. No decorrer de sua vida, 

aproveitou muitos elementos dessas pesquisas em artigos, ensaios e 

conferências. Entretanto, grande parte da documentação recolhida 

permaneceu inédita durante longo tempo, pois o escritor pretendia divulgá-la 

numa obra de maior fôlego sobre música e cultura popular (BRITO, 1976). Por 

isso, pode-se falar também do “Baú de Mário de Andrade”, como falamos do 

“Baú de Fernando Pessoa”. O mesmo significado que teve a Biblioteca 

Nacional de Portugal para Pessoa, teve o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) 

para o reconhecimento do legado de Mário de Andrade, pois neste centro de 

documentação foram depositados todos os documentos, textos e obras 

encontrados em sua residência por ocasião de sua morte, em 1945 37. 

                                                           
37  IEB USP – O Instituto de Estudos Brasileiros foi criado pelo historiador Sergio Buarque de Holanda em 
1962. Em seu novo prédio na cidade universitária, as atividades de pesquisa se fazem associadas à 
preservação dos acervos culturais sob sua guarda.Em 1968, a Coleção de Artes Visuais do IEB foi criada 
com a chegada do acervo Mário de Andrade, composto pelas séries Artes Plásticas: Religião e Magia, 
Música e Dança, Cotidiano; e objetos da Revolução Constitucionalista de 1932. A partir de 1981, a 
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O interesse de Mário de Andrade pela cultura brasileira era contagiante, 

ele não só se propunha realizar sua própria pesquisa, como também 

incentivava os demais modernistas a se interessarem pelo assunto, agindo 

como um verdadeiro mediador cultural. Essa tendência muito em evidência em 

Mário acabou por ser um traço de distinção adotado pelo Modernismo brasileiro 

em seu conjunto. 

 

Esta preocupação como o “gênio plástico”, com o caráter 
nacional que a arte brasileira deveria assumir, pautou a 
produção artística e a crítica de arte modernista brasileiras, 
desvinculando-as, por um lado, de uma aproximação maior 
com as vanguardas européias mais radicais e, por outro, 
ligando-a a certas necessidades muito próximas daquelas 
percebidas pela arte e pela crítica de arte que antecederam o 
modernismo no Brasil. (CHIARELLI, 2007, p. 15) 

 

 

 Outro eminente “turista aprendiz”, por assimilação, foi o suíço de 

nascimento, naturalizado francês, Blaise Cendrars (1887-1961). Nos anos de 

1920 vivia em Paris, depois de ter sido combatente na Primeira Guerra Mundial 

como voluntário na Legião Estrangeira, ocasião em que sofreu graves 

ferimentos e acabou perdendo um braço.  Na ocasião, encontrava-se também 

descontente com o recuo das vanguardas, e pouco interessado no Dadaísmo 

ou no Surrealismo, quando enfim conheceu um simpático casal de brasileiros, 

Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Encorajado por eles o poeta decidiu-

se, então, realizar uma visita ao Brasil, sendo muito bem recebido. 

 Diga-se de passagem, que Cendrars não era um marinheiro de primeira 

viagem, pois já havia escrito o livro Prosa do Transiberiano e a Pequena 

Joana de França (1913), obra poética na qual reportou uma viagem à Rússia. 

Esse trabalho tinha sido ilustrado pelas aquarelas de Sonia Delaunay, esposa 

do grande pintor modernista Robert Delaunay que, por coincidência ou não, 

havia visitado Portugal nos anos da Primeira Guerra Mundial. 

 

                                                                                                                                                                          
Coleção de Artes Visuais se abriu para novas incorporações e possui hoje um conjunto heterogêneo de 
20 coleções, que totalizam aproximadamente 8.000 peças de interesse para a cultura brasileira. A 
Coleção de Artes Visuais é responsável pelas mostras que ocorrem na sala expositiva Marta Rossetti 
Batista, dentro do próprio IEB. As exposições são decorrentes de pesquisas junto ao Acervo do Instituto e 
articulam o conjunto documental dos três serviços: Arquivo, Biblioteca e Coleção de Artes Visuais. (Site 
do IEB) 
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Do fundo do coração brotam-me lágrimas 
Se penso, Amor, na minha amada; 
Não passa duma criança, que encontrei 
Pálida, imaculada, no fundo dum bordel, 
É uma criança, loura, risonha e triste, 
Não sorri nem chora; 
Mas no fundo dos seus olhos, quando vos deixa beber 
Treme um delicado lírio de prata, a flor do poeta.38 

 

 

Figura 3: Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France, 1913. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.goodreads.com/book/show/3697926-la-prose-du-transsib-

rien-et-de-la-petite-jehanne-de-france. Acesso em: 24-01-2019 

 

Assim, a partir do encontro com Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, 

Cendrars começou a planejar sua primeira viagem ao Brasil. Pouco tempo 

                                                           
38 CENDRARS, Blaise. Prosa do transiberiano e da joaninha de frança, excerto 
poesia em viagem; trad. Liberto Cruz. Assírio & Alvim1974. Disponível em: 
https://canaldepoesia.blogspot.com/2008/10/blaise-cendrars-prosa-do-transiberiano.html. Acesso em: 
14/09/2018. 

https://www.goodreads.com/book/show/3697926-la-prose-du-transsib-rien-et-de-la-petite-jehanne-de-france
https://www.goodreads.com/book/show/3697926-la-prose-du-transsib-rien-et-de-la-petite-jehanne-de-france
https://canaldepoesia.blogspot.com/2008/10/blaise-cendrars-prosa-do-transiberiano.html
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depois, estava desembarcando aqui com uma máquina de escrever e diversas 

ideias pré-formadas sobre como deveria ser uma civilização nos trópicos.  

Com base em seu diário de viagem escrito durante o ano de 1924 

Cendrars escreveu o livro de poemas Feuilles de Route, onde discorreu sobre 

suas primeiras impressões ao entrar em contato com a realidade brasileira. O 

livro contava ainda com ilustrações feitas por Tarsila do Amaral. Além desse 

livro, ele tinha outros projetos de dança e filmes sobre o Brasil para serem 

realizados durante sua visita. 

A influência de Cendrars foi profunda, agindo até mesmo sobre o 

comportamento individual dos modernistas paulistas.  Antonio Candido, em 

Digressão Sentimental sobre Oswald de Andrade, lembra o incômodo que 

Oswald causava, ao passear pela Rua Barão de Itapetininga, que era um lugar 

elegante na época, portando umas luvas extravagantes que chamava a 

atenção dos passantes. 

 
Senhores bem-comportados despejavam nos comentários sua 
irritação: “que luvas de palhaço! – dizia outro. Eram as que 
punha de vez em quando, penso que feitas para esporte de 
inverno, de tricô, branca com motivos pretos vistosos. ‘Foi 
Blaise Cendrars quem me deu’, disse ele sorrindo certa vez, na 
livraria Jaraguá, onde passava sempre. (FONSECA, 1982, p. 
17) 
 

Depois da destruição provocada na Europa pela primeira Guerra 

Mundial, o Brasil representava para Cendrars um lugar mais do que inspirador. 

Ele viveu aqui um momento único, nos dias que sucederam à Semana de Arte 

Moderna, em 1922. Participou ativamente da grande efervescência cultural 

daquela época. Tinha uma lista privilegiada de amigos pertencentes à 

intelectualidade paulistana, que incluía o pintor Di Cavalcanti, o escultor Victor 

Brecheret, o escritor Sérgio Milliet, entre outros; além de contar com o apoio do 

mecenas Paulo Prado, destacado cafeicultor, investidor e também literato. 

Durante sua estada no Brasil, Cendrars, em companhia dos amigos 

modernistas, realizou uma pitoresca viagem a Minas Gerais e se impressionou 

com a obra do escultor Aleijadinho. Era um momento em que a maioria da 

intelectualidade brasileira começava a recusar-se a seguir modelos clássicos 

europeus considerados “passadistas”. Cendrars por seu lado vislumbrou na 

arte barroca mineira algo genuinamente brasileiro. Logo depois dessa viagem, 
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Oswald de Andrade escreveu o Manifesto Pau Brasil, que foi publicado na 

França pela editora do próprio Cendrars sob o título Au Sans Pareil, obra que 

apresentava noções estéticas que iriam servir de parâmetro a toda a produção 

dos modernistas no Brasil. O volume foi dedicado ao poeta suíço: “A Blaise 

Cendrars, por ocasião da descoberta do Brasil”. 

Mas a conexão mais importante entre Cendrars e o Modernismo 

brasileiro foi o fato de o poeta ter sido o grande incentivador do movimento 

ligado aos motivos brasileiros e à adoção de uma nova atitude com relação aos 

modelos europeus. Uma das conseqüências mais importantes de tudo isso foi 

a publicação do Manifesto Antropófago, que Oswald lançou em 1928, 

reafirmando assim os valores próprios da cultura brasileira de uma maneira 

extraordinária. 

A visita a Minas Gerais, realizada pelos modernistas de São Paulo foi 

planejada para uma ocasião tradicionalmente importante para a religiosidade 

popular brasileira: a Semana Santa 39. Assim, eles percorreram o interior 

mineiro, estabelecendo contatos com o povo; tanto que a excursão ficou 

posteriormente conhecida como a “viagem da redescoberta do Brasil”. A partir 

daí, o persistente interesse de Mário de Andrade pela cultura popular brasileira 

se transformou numa tendência de longo prazo, sendo que, a utilização dos 

temas reconhecidamente nacionais se tornou cada vez mais presente no 

decorrer dos anos de 1930 e 1940, tornando-se um importante traço distintivo 

do Modernismo brasileiro e contribuindo inclusive para a fundação de um órgão 

oficial de preservação do patrimônio histórico nacional: o IPHAN, que 

permanece ativo até os dias de hoje. 

Assim como Cendrars foi um europeu muito bem acolhido no Brasil, 

alguns brasileiros faziam igualmente sucesso na Europa, graças à animação 

cultural feita por ele na França. O fato é que o relacionamento profissional entre 

Cendrars e Tarsila rendeu muitos frutos, por exemplo, a primeira exposição da 

pintora, que foi realizada em Paris em 1926, seria organizada e montada com 

apoio e orientações do poeta. A partir daí, pode-se perceber a importância da 

rede de sociabilidade estabelecida entre São Paulo e Paris. 

                                                           
39 A caravana paulista era composta por Cendrars, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade acompanhado pelo filho Nonê; por D. Olívia Guedes Penteado, Paulo Prado, René Thiollier e 
Godofredo da Silva Telles. 
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Quanto a Mário de Andrade, seu interesse maior sempre foi pelo 

legado das três raças tradicionalmente formadoras da identidade brasileira: o 

português, o índio e o negro. Nesse recorte, a contribuição dos imigrantes, 

principalmente dos italianos, foi colocada à margem, considerada pouco 

significativa. Por exemplo, não se fazia grande questão de destacar como um 

elemento decisivo o fato de que, ao menos, três dos maiores artistas 

modernistas como é o caso de Anita Malfatti, Victor Brecheret e, 

posteriormente, Candido Portinari, eram todos de ascendência italiana, nem se 

destacava a evidência de que São Paulo era o maior centro de acolhimento 

dos imigrantes estrangeiros que chegaram em grandes levas ao Brasil a partir 

do final do século XIX. 

 

[...] Esse tempo era de muita migração, havia muito migrante e 
os que chegaram aqui vinham pro trabalho, obedeciam às leis 
da nação. Não havia aquela rivalidade estrangeiro/brasileiro; os 
imigrantes eram bem aceitos, mas sofreram muito no interior, 
trabalharam bastante e ganharam pouco. O preconceito contra 
italianos veio no tempo da guerra em 37, 38, até terminar a 
guerra. Antes o italiano era bem visto, era muito progressista e 
a maior parte dos trabalhadores que tinham ofício, que sabiam 
trabalhar, eram italianos ou descendentes de italianos. (Sr. 
Amadeu, in: BOSI, 2006, p. 143) 

 

O preconceito contra os italianos só vai piorar com a entrada do Brasil 

na Segunda Guerra, quando durante o governo de Getúlio Vargas passou-se a 

discriminar não somente os italianos, mas alemães e japoneses, 

grosseiramente considerados como inimigos do Brasil. 

 

Um caso se passou com o Nicoli. Lá na oficina vinha gente da 
polícia e uma vez o delegado viu que o Nicoli falava em italiano 
com o Bassetto. Aí o delegado gritou como o Nicoli e ameaçou 
pôr na cadeia quem falasse italiano. Era tempo da aliança da 
Itália-Alemanha-Japão. (Sr. Amadeu, in: BOSI, 2006, p. 144) 

 

Os intelectuais ligados ao Governo Vargas como foi o caso de Mário de 

Andrade também acabaram por assumir, ainda que sutilmente, essa postura 

discriminatória, que entre as classes populares era vivida no dia-a-dia. 

 

Teve um caso que se deu com um velho que foi preso por falar 
italiano: “Mi son Italian!” ele disse. “Gosto do Brasil ma però 
viva l’Italia! Adesso te può mettermi im prison.” O delegado 
apertou a mão dele e disse que seria bom que os brasileiros 
gostassem do Brasil como ele gostava da Itália. Era o Antonioli, 
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que eu conheci, charuteiro da rua Benjamim de Oliveira. (Sr. 
Amadeu, in: BOSI, 2006, p. 144) 

  

No entanto, a opção feita por Mário de Andrade pelo “caráter nacional” 

e pela preservação dos bens culturais tradicionais, por exemplo, a arte barroca 

luso-brasileira, não deixou de causar consequências estéticas de longo prazo. 

Pois a postura nacionalista também criou resistência à entrada das vanguardas 

europeias, vistas como algo estranho ao caráter nacional. 

 

Talvez a primeira possibilidade de pensá-lo surja justamente 
pela recusa da crítica modernista em aderir incondicionalmente 
às propostas das vanguardas do início do século XX, e de 
deixar entre os seus propósitos a necessidade de constituição 
de uma arte moderna no Brasil, na qual o “assunto brasileiro” 
seria a questão fundamental. Dentro desse universo, a 
produção de textos de Mário de Andrade foi a mais 
significativa, não apenas pelas suas qualidades literárias e pela 
influência que teve no meio, como, igualmente, pelo fato de, 
nela, a questão do nacional nas artes visuais assumir toda a 
sua força. (CHIARELLI, 2007, p. 18) 

 

Numa visão de conjunto observa-se que das iniciativas dos 

modernistas não resultaram apenas pinturas e textos, mas diversas atividades 

culturais e acontecimentos sociais. A própria Semana de Arte Moderna poderia 

ser vista como um evento híbrido, que envolveu várias linguagens e propostas; 

resultando num fato cultural muito maior do que o conjunto das obras que o 

compõe. Sua memória constitui assim um bem imaterial da cultura brasileira. 

Somam-se a isso tudo outras ações dos modernistas, como as já citadas 

viagens de Mário de Andrade pelo interior do Brasil, a fim de coletar 

informações sobre a música e a cultura popular; os manifestos de Oswald de 

Andrade, as reuniões, cartas, discursos, concertos e, até mesmo, os bailes 

temáticos como o Carnaval na Cidade do SPAM. Além, evidentemente, da 

publicação das revistas literárias como Klaxon, Terra Roxa e Revista do 

Brasil. 
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Revistas e manifestos 

 

 A arte contemporânea, à qual já estamos habituados, não se contrapõe 

tão determinantemente aos movimentos anteriores, como acontecia com os 

diversos ‘ismos’ da arte moderna. Talvez por isso não seja fácil compreender a 

importância que a ruptura como o passado adquiriu para os modernistas, assim 

como o papel detonador dos manifestos artísticos.  

 

[...] É característica da contemporaneidade – mas não da 
modernidade – um início de maneira insidiosa, sem slogans ou 
logotipos, sem que ninguém tivesse muita consciência do que 
estivesse acontecendo. O Armory Show de 1913, tinha como 
logotipo a bandeira com pinheiro da Revolução Americana, 
para celebrar o repúdio à arte do passado. O movimento Dadá 
de Berlim proclamou a morte da arte, mas no mesmo cartaz, 
obra de Raoul Hausmann, desejava longa vida à Machine Art 
of Tatlin [Arte máquina de Tatlin]. A arte contemporânea, em 
contrapartida, nada tem contra a arte do passado, nenhum 
sentimento de que o passado seja algo de que é preciso se 
libertar e mesmo nenhum sentimento de que tudo seja 
completamente diferente, como em geral a arte da arte 
moderna. (DANTO, 2006, p. 6-7) 

 

Apesar das inovadoras propostas artísticas introduzidas pelos 

participantes e do escândalo provocado, a Semana de Arte Moderna não 

chegou a proclamar seu próprio manifesto na ocasião. Por isso mesmo, nos 

dias que sucederam ao evento sentiu-se a necessidade de uma publicação que 

interpretasse o movimento deflagrado publicamente no Teatro Municipal e que, 

ao mesmo tempo, fosse capaz de dar continuidade por outros meios aos 

debates iniciados. Portanto, diferentemente de Portugal onde a publicação de 

uma revista literária deu o passo inicial em direção ao Modernismo, no Brasil os 

fatos ocorreram inversamente.  

Enquanto em Portugal a revista Orpheu inaugurou o Modernismo, em 

São Paulo tivemos primeiramente um evento solene, artístico e literário, no 

Teatro Municipal, a Semana de Arte Moderna, para depois ser lançada a 

revista Klaxon, que se constituiu na primeiríssima consequência do movimento 

iniciado em fevereiro de 1922. Por outro lado, no contexto mundial, 

 

1922 foi, inquestionavelmente, o annus mirabilis do 
modernismo literário. O ano que começou com a publicação de 
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Ulisses e terminou com a publicação de A Terra Devastada, de 
T.S. Eliot: o romance de língua inglesa mais influente daquele 
século, o poema de língua inglesa mais influente daquele 
século. Apesar de diversas revoluções do gosto, essa duas 
obras continuam o marco da literatura moderna; alguns diriam 
da modernidade em si. (JACKSON, 2015, p. 11) 
 

 Assim surgiu Klaxon: Mensário de Arte Moderna, publicação 

autoproclamada a voz modernista por excelência. Começou a circular em 15 de 

maio de 1922, entretanto, como aconteceu com Orpheu, em Portugal, e com a 

maioria das “pequenas revistas modernistas”,40 Klaxon também teve vida 

breve, editada somente até janeiro do próximo ano. 

A principal missão de Klaxon seria tentar explicar e dar sustentação ao 

movimento iniciado com a Semana e, dessa maneira, conceder a palavra ao 

grupo de artistas e intelectuais modernistas que seriam posteriormente 

denominados como a “Geração de 22”. Na Europa, esse também foi o ano em 

que os fascistas de Benito Mussolini tomaram o poder na Itália, enquanto no 

Brasil foi fundado o Partido Comunista, numa antecipação do que estava pela 

frente em termos de embates políticos e ideológicos. 

Apesar de assinado em nome de “A Redacção”, o texto introdutório que 

abre o primeiro número de Klaxon é claramente da autoria de Mário de 

Andrade, por seu reconhecido estilo. A partir daí o escritor começou a tomar as 

rédeas do movimento. 

 
Klaxon não é futurista. 
Klaxon é Klaxista. (...) 
Klaxon cogita principalmente de arte. Mas quer representar a 
época de 1920 em diante. 
Por isso é polimorfo, onipresente, inquieto, cômico, irritante, 
contraditório, invejado, insultado, feliz.41 

 

O espírito vanguardista de Klaxon aparentava ser basicamente o 

mesmo que predominou durante a Semana de Arte Moderna. Agregava 

pintores, poetas e escritores que aspiravam a colocar o Brasil no mapa da 

modernidade. Entre os seus colaboradores destacavam-se Manuel Bandeira, 
                                                           
40 “Apelidadas de ‘pequenas revistas’, um epíteto que alude ao seu público reduzido, estas publicações 

surgem revalorizadas como ferramentas valiosas para determinar a recepção inicial de textos-chave do 

modernismo e examinar a recepção locais e materiais que configuram a emergência da nova estética” 

McNEIL, Patrícia Silva, in: DIX, Steffen (org.). O ano de Orpheu: 1915. Lisboa: Tinta-da-China, 2015, 

p. 165. 
41 Klaxon – Mensário de Arte Moderna, edição fac-símile. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 
Sec. de Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976, n. 1, p.1 e 2. 
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Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Sérgio 

Buarque de Holanda, Tarsila do Amaral e Graça Aranha, dentre outros. 

Por outro lado, logo na primeira página, revelam-se as reservas que 

Mário de Andrade fazia diante das vanguardas europeias mais radicais e 

criativas. Pois, o texto de abertura era na verdade um manifesto antivanguarda, 

alardeando para um público mais abrangente do que aquele presente nas três 

noites no Teatro Municipal de São Paulo, o que segundo ele deveria ser o 

Modernismo no Brasil. 

Klaxon justificava-se como uma tentativa de ser uma extensão da 

Semana de Arte Moderna, propondo-se a explicar as ideias que poderiam ter 

deixado a audiência perplexa: “É preciso reflectir. É preciso esclarecer” (Klaxon 

1, 1922, p.1). Mas, se a apresentação dada por Mário de Andrade for ouvida 

com cuidado, surge uma reinterpretação dos acontecimentos literários e 

artísticos da Semana, estabelecendo limites para “excessos” e transgressões 

que tiveram lugar tres meses antes.  

Ao assumir a liderança de fato da revista, Mário de Andrade restringiu e 

delimitou tudo o que foi apregoado de maneira anárquica e caótica durante a 

Semana de Arte Moderna. Tanto que, em tom de manifesto, Mário anuncia 

uma surpreendente mea culpa diante dos acontecimentos mais radicais do 

evento: “[...] deu frutos verdes. Houve erros proclamados em voz alta. 

Pregaram-se ideias inadmissíveis. É preciso construir. D’ahi, Klaxon” (no. 1, p. 

1). Ele desautoriza, portanto, as conquistas mais ousadas que os modernistas 

manifestaram durante a Semana. 

Em seguida, no item “Esthetica” do mesmo texto de abertura, Mário cita 

um autor considerado bastante conservador, o filósofo e teólogo católico Blaise 

Pascal. Ele se desvia assim da obsessão modernista pela ruptura com o 

passado, ao declarar que “Klaxon não se preocupará de ser novo, mas de ser 

atual” (Klaxon 1, 1922, p. 1). Dois parágrafos depois a posição do literato 

paulista fica ainda mais nítida: “Klaxon sabe que o progresso existe. Por isso, 

sem renegar o passado, caminha para deante, sempre, sempre”. Em seguida 

faz uma menção curiosa sobre a relação entre arte e ciência, que pode causar 

certo estranhamento: “Klaxon sabe que o laboratório existe. Por isso quer dar 

leis scientificas á arte; leis sobretudo baseadas nos processos de psychologia 

experimental”. Porém, o que aparentemente poderia ser uma investida em 
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novos campos de experimentação interdisciplinar: “Abaixo os preconceitos 

artísticos!” revelou-se como mais uma restrição aos ímpetos das vanguardas: 

“Liberdade! Mas liberdade embridada pela observação” (Klaxon 1, 1922, p. 2). 

Mário reitera sua proposta particular de uma “Esthetica” embasada numa 

visão do progresso tecnológico e num modelo onde predominava a opção pelo 

americanismo: 

 

Klaxon sabe que o cinematógrapho existe. Perola White é 
preferível a Sarah Bernhardt. Sara é tragédia, romantismo 
sentimental e technico. Perola é raciocínio, instrução, esporte, 
rapidez, alegria, vida. Sarah Bernhardt: seculo 19. Perola 
White: seculo 20. A cinematographia é a criação artística mais 
representativa da nossa época. É preciso observar-lhe a lição”. 
(p. 2) 

 

 Neste texto, é possível também se reconhecer um interessante viés de 

feminismo que antecipa conquistas do futuro, mas este tema não parece ter 

sido especialmente realçado durante a Semana, embora a presença de 

mulheres artistas tenha sido um dos pontos altos do evento. A referência ao 

cinematógrafo também fica por conta de Mário, pois o cinema teve uma 

participação nula no evento do Municipal, apesar do interesse dos modernistas 

pela sétima arte. 

 Para concluir o item “Esthetica”, Mário coloca para a revista um lema 

inusitado: “Klaxon não é futurista. Klaxon é Klaxista” (p. 2). Esta declaração 

passou despercebida na época, para o alívio dos modernistas de São Paulo, 

pois poderia ser facilmente alvo de deboche, por estar muito próxima de um 

lapsus linguae, revelando vinculações tácitas de classe dos modernistas de 

1922. De fato, a expressão “Klaxista” institui uma pronúncia muito similar a da 

palavra “classista”. 

 O texto introdutório de Klaxon, presumivelmente escrito por Mário de 

Andrade, mas assinado “A Redacção” deveria valer como um manifesto pós-

Semana de Arte Moderna. Porém não despertou especial interesse na época 

como viria acontecer, por exemplo, com o Manifesto Antropófago (1928), 

assinado por Oswald de Andrade que causaria grande escândalo e provocaria 

fissuras no movimento.  
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 Esse texto, que poderia ser o manifesto que a Semana de 1922 não 

proclamou, funcionou mais como um programa disciplinador, uma vez que 

aceitava a modernidade, mas dentro de certos limites bem demarcados, 

buscando muito mais restringir os excessos da Semana do que provocar 

rupturas radicais. Buscava, assim, afastar-se da “contaminação” futurista, 

quando declara: “Klaxon não derruba campanile algum. Mas não reconstruirá o 

que ruir. Antes aproveitará o terreno para sólidos, hygienicos, altivos edifícios 

de cimento armado” (p. 3). Como pode-se observar aí, o texto aproxima-se 

mais da ideia do que hoje se denomina “gentrificação” do que propriamente de 

ímpetos revolucionários.  

 Para fechar o texto introdutório de Klaxon, número 1, Andrade mais uma 

vez oscila entre a negação do passado e o resgate de certos momentos 

selecionados de sua particular história da arte. Quando diz: “Seculo 19 – 

Romantismo, torre de marfim, Symbolismo” (p. 3). Depois inclusive acenava 

para o Futurismo guerreiro quando declara: “Em seguida o fogo de artifício 

internacional de 1914” (p. 3). 

 Não obstante, no sentido de homenagear os movimentos de vanguarda, 

Mário apresenta ao menos uma solução radical para a superação do 

sentimentalismo típico do Romantismo do século XIX, propondo jocosamente 

uma “Operação cirúrgica. Extirpação das glândulas lacrimaes” (p. 3). 

Entretanto, logo em seguida, retorna a solução americanista, sugerindo a 

adesão à “Era das batutas, do Jazz-Band, de Chincharrão, de Carlito, de Mutt 

& Jeff. Era do riso e da sinceridade. Era de construção. Era de Klaxon” (p. 3).  

 Assim o texto conclui, quase anonimamente, insinuando uma ideia de 

coletivismo, vaga em Klaxon, mas reconhecida na Semana. Aliás, o próprio 

Mário reafirma no penúltimo parágrafo do texto os limites estabelecidos para 

coletivismo reinante na revista: “Klaxon tem uma alma colletiva que se 

caracteriza pelo ímpeto construtivo. Mas cada engenheiro se utilizará dos 

materiais que lhe convierem. Isto significa que os escritores de klaxon 

responderão apenas pelas ideias que assinarem” (p. 3). Apesar desse ato 

declaratório, Mário de Andrade não assinou este texto em seu próprio nome. 

 

 

 



50 
 

 

Correspondências: a rede relacional modernista 

 

Além das revistas e manifestos, as ideias modernistas também se 

disseminaram por meio de correspondências. É enorme o número de cartas 

trocadas entre os participantes do movimento. Para se ter uma ideia do volume 

desses documentos e da importância que as correspondências tiveram na rede 

de relacionamentos dos modernistas, ressalve-se que somente o Acervo de 

Mário de Andrade do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) possui uma listagem 

de 7.678 itens disponíveis para consulta (site do IEB). 

Hoje em dia, com toda a facilidade de comunicações que se tem ao 

alcance das mãos, é necessário fazer um extraordinário esforço para perceber 

o significado que tinha a mensagem escrita de punho ou à máquina naquele 

princípio de século. 

 

Para captar o significado da correspondência para as gerações 
que tinham entre 20 e 40 anos na década de 1920, cabe um 
esforço para que nos transportemos a uma época sem recurso 
ao rádio, televisão, ou ao uso corrente do telefone, internet e 
fax. Na inexistência de meios imediatos ou rápidos de 
comunicação urbana, interurbana ou internacional, as pessoas 
se correspondiam com assiduidade, às vezes na mesma 
cidade.42 

 

Apesar de não envolver o porte tecnológico com o qual se pode contar 

atualmente, com a internet e a telefonia móvel, a correspondência era uma 

forma bastante eficiente de comunicação, em nada inferior à que se tem hoje. 

Consistia numa infinidade de recursos da linguagem escrita e imagens 

impressas ou desenhadas pelo emissário, com a vantagem de preservar a 

privacidade da comunicação. Além disso, alguns escreventes de cartas 

costumavam deixar marcas pessoais sobre o papel, imprimindo beijos de 

batom ou perfumando o papel com essências e talco. Enquanto que os mais 

talentosos desenhavam, faziam caricaturas ou pintavam as folhas a serem 

enviadas pelo correio. 

Dessa maneira, cada recurso utilizado na comunicação interpessoal 

tinha seu próprio poder sugestivo, podendo adquirir um elevado grau de 

                                                           
42 AMARAL, Aracy. (org.). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: 

EDUSP/IEB/USP, 1999, p. 19. 
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sofisticação. “Os modernistas viveram sob o signo deste sistema de 

comportamento. As cartas eram avidamente esperadas, lidas, guardadas, e 

frequentemente exigia-se mais dos correspondentes” 43.  

 
Figura 4: Desenho feito na carta de Di Cavalcanti para Mário de Andrade, 1930.  

 
Material de divulgação da Exposição Mário de Andrade – Cartas do Modernismo.Disponível 
em: http://www.infoartsp.com.br/agenda/cartas-do-modernismo/, acesso em: 23-01-2017. 

 

                                                           
43  Idem, p. 20. 
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É o caso, por exemplo, da artista modernista Tarsila do Amaral que 

escrevia regularmente a Mário de Andrade, enviando-lhe cartas e cartões-

postais.  

 

(...) a caminho da Europa, a bordo do Almanzora, a 8 de 
setembro de 1924: “Não se esqueça de mandar-me notícias 
suas e das brigas literárias daí”. Mário, por sua vez, pediria a 
20 de maio de 1923: “Escreve-me alguma coisa. Conta-me de 
ti. Teus projetos, anseios, vitórias. Sabes perfeitamente quanto 
me interessa qualquer coisa que te diga respeito. Sei que 
trabalhas muito” 44. 

 

Por causa do empenho individual dedicado à correspondência, esse 

material constitui uma fonte inesgotável de pesquisa, capaz de nos aproximar 

do ambiente íntimo dos participantes do movimento modernista. 

 
Somente em 1923, ano-chave para Tarsila do Amaral e Oswald 
em Paris, no seu relacionamento mútuo e de contatos com o 
meio intelectual parisiense – o autor de Os Condenados enviou 
nada menos que quinze correspondências a Mário de Andrade. 
Desde a viagem de Santos a Lisboa, de cada porto, 
praticamente, ele enviava um cartão, com uma “blague”, uma 
notícia, ou alguma referência às preocupações modernistas ao 
amigo que ficara em São Paulo.45 

 

As cartas e cartões trocados entre os modernistas não serviam apenas 

para enviar as novidades de Paris para São Paulo, mas também para informar 

aqueles que viviam na Europa, na condição de expatriados, o que se passava 

em São Paulo durante suas ausências. “As cartas de Mário atuam como ‘ponte’ 

de informação entre o que se passa em São Paulo para Tarsila, e por sua via, 

a Oswald de Andrade” 46. Mário também lhe envia exemplares da revista 

Klaxon, aliás, satisfazendo os pedidos feitos pela própria pintora. 

Esse costume não é uma característica apenas dos modernistas 

brasileiros. No espaço internacional das artes e da literatura as 

correspondências são usadas desde o princípio dos movimentos de vanguarda, 

garantindo a cumplicidade e a confiança entre os companheiros de luta. As 

propostas estéticas de Picasso, por exemplo, ecoam na literatura e vice-versa, 

                                                           
44  Idem. 
45 Idem. 
46 Idem, p. 24. 
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isso não poderia jamais acontecer não fosse o poder de comunicação da 

correspondência entre os artistas intelectuais e poetas. 

 
O íntimo contacto de Gertrude Stein com os pintores de 
vanguarda, particularmente Matisse e Picasso, é bem 
conhecido, assim como o é o contato de Picasso com 
Apollinaire e Max Jacob; ao tempo de The Making of 
Americans, Gertrude Stein declarou estar fazendo em literatura 
o que Picasso fazia em pintura. (PRAZ, 1982, p. 216) 

 

A postura de Stein não é um caso isolado, mas ecoa em muitos outros 

poetas e artistas, e não por acaso remete aos Manifestos Futuristas. Por isso, 

não é de se estranhar que esse costume se reproduza igualmente no Brasil e 

em Portugal. 
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2. A Emergência do Movimento Modernista em Portugal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauvre Sá-Carneiro, jê le croyais plus fort. Il avait La maladie 
de nous tous, le découragement chronique. (Sonia Delaunay)47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 DELAUNAY, Sonia. In: FERREIRA, 1981, p. 152. 
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Em 2015, data em que se iniciou esta pesquisa, a publicação da 

revista Orpheu completava 100 anos. O evento que marcou o começo 

do Modernismo, em Portugal, ficou registrado como um momento 

historicamente tão importante quanto a Semana de Arte Moderna de 

1922, em São Paulo. A partir daí, os acontecimentos sucederam-se de 

modo acelerado: as ideias modernistas foram se espalhando pelas redes 

de relacionamentos pessoais e por todas as áreas da cultura e das 

artes: poesia, pintura, arquitetura, escultura, música, teatro, entre outras 

– constituindo assim um acervo de bens materiais e imateriais 

extraordinário. 

 

Figura 5: Capa da revista Orpheu, desenho de José Pacheco, 1915. 

 
Disponível em: http://www.agendalx.pt/evento/congresso-internacional-luso-brasileiro-100-

orpheu#.WH9sS1MrLcc, acesso em: 18-01-2017. 
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Orpheu e a Lisboa futurista 

 

Foram publicados apenas dois números da revista Orpheu, em 1915, 

seguido do projeto de um terceiro que acabou por não ver a luz do dia naquela 

ocasião. Destarte, de maneira breve e incerta, a revista Orpheu acabou por 

inaugurar o Modernismo não somente em Portugal, mas em todo o espaço da 

língua portuguesa. Ainda que aqueles poetas e artistas não usassem o termo 

“modernista” para se referir ao movimento por eles desencadeado, mas 

falavam frequentemente de Futurismo ou Orfismo. 

A revista Orpheu apresentava-se como uma antologia de poetas novos 

contando com a colaboração de artistas inovadores, sendo que os poemas lá 

incluídos serviam como referência, em Portugal, para as novas tendências 

artísticas que já vinham modificando o cenário europeu a partir de Paris. Por 

isso, eles eram chamados, pela conservadora sociedade lisboeta, de 

“futuristas”, ou então, simplesmente eram referidos displicentemente como “os 

loucos de Orpheu”. 

Na percepção de hoje, observamos que os acontecimentos que se 

caracterizaram como investidas “modernistas” não ocorreram isoladamente. É 

possível estabelecer uma estrutura de rede de relações que engloba diversos 

fatos associados ao modernismo na Europa, com ecos em outras partes do 

mundo. Não se trata de influências verticais, mas da criação de um grande 

intertexto artístico e literário, em nível mundial, com mobilidade internacional de 

artistas, poetas, além de alta frequência de correspondência e constante 

circulação de obras. 

O deflagrar da Grande Guerra obrigou vários dos 
futuros órficos residentes em Paris, Sá-Carneiro, José Pacheco 
e Santa-Rita Pintor, a regressarem a Lisboa, trazendo consigo 
um conhecimento directo das mais recentes correntes artísticas 
que ali se afirmavam48. 

 

Outra característica interessante do movimento é que os “nexos” se 

davam entre linguagens (intertexto).  Poderíamos falar de “influências”, mas 

esse é um termo não muito bem quisto no âmbito do comparativismo. O mais 

                                                           
48 CARMO, Carina Infante do. 100 anos da revista Orpheu; in: CULTURA, O Militante: PCP – Reflexão e 
Prática. Ed. nº 339, nov/dez, 2015 Disponível em:  
http://www.omilitante.pcp.pt/pt/339/Cultura/1010/100-anos-da-revista-Orpheu.htm. Acesso em 24 jan. 
2017. 
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correto é que se tenha em mente a relação de ‘trocas simbólicas’ de um autor 

com outro, ou uma corrente literária com outra. Mas, no caso do Modernismo 

excepcionalmente essa circulação de ideias ocorreu entre as artes, a literatura, 

a música, o teatro etc. O que dá ao movimento um viés de um extraordinário 

intercâmbio interdisciplinar. 

Devemos considerar esse fenômeno como fortemente vinculado às 

transformações tecnológicas do novo século. As comunicações irradiavam 

possibilidades inéditas de intercâmbio, um fenômeno crescente desde meados 

do século XIX. Uma densa malha ferroviária era capaz de cobrir todo o espaço 

europeu, ligando as principais capitais, e passando ao largo de pequenas 

estações, que até então eram lugarejos isolados, perdidos no tempo. Por outro 

lado, entre a Europa e as Américas, as linhas de vapores transatlânticos 

tornavam a travessia oceânica cada vez mais confortável e segura. Enquanto 

que cabos telegráficos se estendiam entre os continentes permitindo a 

transmissão quase instantânea de notícias; nesta configuração, a rede 

modernista tinha tudo para ser mundialmente expandida.  

Não é por acaso que o ideal de seguir em frente, na direção do futuro, 

coincide fielmente com o significado do nome da revista Orpheu, que se refere  

ao mito do herói grego Orfeu guiando sua amada Eurídice para fora dos 

infernos, domínio de Hades, de volta ao mundo dos vivos, com a condição de 

jamais voltar seu rosto para trás, ou seja, para o passado. Uma metáfora que 

coincide, não por acaso, também com o famoso “Anjo da História”; que aparece 

como tema dos textos de Walter Benjamin e foi incluído em seus escritos sobre 

a modernidade. Por sua vez, o artista suíço-alemão Paul Klee representa um 

anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente: 

 
Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas. O Anjo da História deve ter esse aspecto. Seu rosto 
está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 
incansavelmente ruínas sobre ruínas e as dispersa a nossos 
pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar 
os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 
prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode 
mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente 
para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o 
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amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o 
que chamamos progresso.49 

 

Figura 6: Paul Klee, Angelus Novus, nanquim, giz pastel e aquarela sobre papel, 1920.  
Museu de Israel, Jerusalém.  

 
Fonte: Disponível em:  

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/giustizia/angelus.html, acesso em: 18-01- 2017. 
 

Com isso, deduzimos que o rompimento com o passado e o olhar 

dirigido para o futuro representava um sentimento fundamental para os 

modernistas, um sentimento que estava no ar naquele início de século como 

um “espírito da época” (zeitgeist), num contágio de ideias cruzando fronteiras 

                                                           
49 Walter Benjamin, Teses Sobre o Conceito de História. Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAffeIAI/teses-sobre-conceito-historia-walter-benjamin; acesso 
em: 02-02-2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta_nanquim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastel_(arte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquarela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusalém
http://proust.net.br/blog/wp-content/uploads/2014/10/Klee_paul_angelus_novus_1920.jp
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAffeIAI/teses-sobre-conceito-historia-walter-benjamin
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geográficas que ia muito além das divisões entre países, línguas e linguagens 

artísticas. 

Enquanto isso, o que se tinha no Brasil, até aquele momento, era o que 

ficou conhecido como Pré-modernismo, que se confundia com um tímido 

Simbolismo, com alguns autores isolados com tendências modernizantes. 

Enquanto que as tradições artísticas a serem recuperadas do passado 

costumavam ser aquela “potente arte do período colonial local, com a qual não 

se identificavam” (CHIARELLI, 2012 p. 21) e alguns pintores de temática 

localista como Almeida Jr. 

 Mesmo depois da Semana de Arte Moderna, foi necessário o incentivo 

do poeta suíço-francês Blaise Cendrars para que o grupo dos modernistas de 

São Paulo se convencesse da importância do passado luso-brasileiro para a 

constituição de um modernismo de interesse nacional, destacando a arte 

barroca do lendário escultor mineiro Aleijadinho. 

 
(...) havia a arte produzida no Brasil no século XIX (que não 
conheciam e não se interessavam em conhecer, com exceção 
de Almeida Jr., que chega a mobilizar alguns modernistas; 
sabe-se que Candido Portinari, em determinado momento de 
sua carreira, desejou ser o “novo” Almeida Jr. E mesmo Mário 
de Andrade chegou a encará-lo como tal. (CHIARELLI, 2012, p. 
21) 

 

 Porém essa busca evolutiva de possíveis precursores do modernismo, a 

partir do século XIX, também não era totalmente satisfatória. Pois todos os 

artistas destacados constituíam casos isolados e, além disso, no conjunto de 

suas obras nem sempre demonstravam uma coerência que tendesse para a 

modernidade. Não que esses artistas brasileiros não tivessem informações 

sobre o que se passava na Europa naquele momento, pelo contrário, 

costumavam fazer viagens de estudos à Itália e França, onde entravam em 

contato direto com as novidades estéticas, porém não havia uma verdadeira 

assimilação das tendências internacionais no Brasil até a segunda década do 

século XX. 
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Orpheu: uma publicação luso-brasileira   

 

Em Portugal, a gênese e história da revista Orpheu começou em 1912, 

em Lisboa, quando alguns rapazes da nova geração começavam a se 

encontrar pelos cafés da Cidade Baixa. Eram todos muito jovens, mas bem 

informados e preocupados com o que estava acontecendo “lá fora”, que os 

entusiasmava a serem diferentes e criativos, a ponto de escandalizar aos 

“intelectuais respeitáveis”, ou àqueles “lepidópteros burgueses”, que era como 

chamavam o representante da elite conservadora de um país que tinha 

dificuldades de entrar para o século XX. Nesse contexto, “Ao lado desta piada 

de entre jornal e café, seu signo exterior de conversas e atitudes, ideias, 

projetos, vontades de afirmação e amizade. Uma amizade autêntica, pronta, 

existente, que será a mais forte razão íntima da aventura órfica”.50 

 Em Paris, outros jovens poetas e artistas portugueses se juntavam com 

gente do mundo inteiro para experimentar a aventura das vanguardas naquele 

estimulante pré-guerra: Mario de Sá-Carneiro foi para a França com a 

finalidade de estudar Direito na Sorbonne; o pintor Santa-Rita partira com o 

auxílio de uma bolsa de estudos concedida pelo Estado português, a fim de 

desenvolver sua pintura. Amadeo de Souza-Cardoso, artista um pouco mais 

velho e experiente, já tinha seu próprio atelier na capital francesa. Estes poetas 

e artistas [...] “Despreocupados, aplicam-se disponivelmente a transmitir, cada 

um a seu jeito, toda a paixão modernista de que tinham os olhos e os desejos” 

(GALHOZ, 1958, p. XV). 

 Do outro lado do Atlântico, no porto do Rio de Janeiro embarcava o 

poeta português Luís de Montalvôr. Estivera no Brasil como secretário da 

Embaixada Portuguesa, mas não deixou nesse tempo de estabelecer contatos 

literários com poetas e artistas locais. O relacionamento mais significativo 

dessa fase de sua vida foi com Ronald de Carvalho, com quem planejou a 

publicação de uma revista literária binacional. Portanto, em sua gênese, a 

revista Orpheu tinha a clara intenção de ser uma publicação luso-brasileira, 

como bem indica suas origens e inclusive encontra-se estampada na 

                                                           
50 GALHOS, Maria Aliete Dores. “O momento poético do Orpheu”; prefácio de Orpheu. Lisboa: Ática, 
1958, p. XIII. 
 



61 
 

 

contracapa do primeiro número publicado, onde se lê: “ORPHEU”, REVISTA 

TRIMESTRAL DE LITERATURA, PORTUGAL E BRAZIL. 

Após viver no Brasil, Luís de Montalvôr regressou a Portugal 

acompanhado de Ronald de Carvalho, tendo em mente a criação de uma 

revista literária de vanguarda, em Lisboa. Uma vez chegados à capital 

portuguesa, a ideia foi comunicada aos poetas Fernando Pessoa e Mário de 

Sá-Carneiro que a adotaram de imediato. 

 

Luís de Montalvôr volta a Lisboa, depois de dois anos 
passados no Rio de Janeiro, com a ideia de uma revista a que 
queria chamar Orpheu; acabou convergindo com Pessoa e Sá-
Carneiro, que já há mais de um ano planeavam editar um 
periódico de nome Lusitânia ou Europa. A ambição cosmopolita 
do primeiro número ver-se-ia reforçada com dois co-directores 
de ambos os lados do Atlântico, o poeta brasileiro Ronald de 
Carvalho e Luís de Montalvôr; António Ferro seria seu editor, 
involuntário e provocatoriamente ilegal, dado ser à data menor 
de idade.51 

 

 Assim o grupo de poetas e artistas vai se expandindo, sempre reunidos 

no café A Brasileira ou no café Irmãos Unidos, onde discutiam ao redor da 

mesa programas e projetos com o idealismo e a paixão dos jovens sonhadores 

de então. Alguns entre eles já haviam escrito e publicado alguns textos 

poéticos ou jornalísticos. 

 

Alfredo Pedro Guisado consegue, depois de uma estreia 
bucólica e levemente tradicionalista, um manejo mais desejado 
estético da sua poesia; e Fernando Pessoa publica finalmente, 
já em 1914, no número único da revista A Renascença e sob o 
título conforme de “Impressões do Crepúsculo”, duas 
composições, “O Sino da Minha Aldeia” e “Paúis”. Mário de Sá-
Carneiro escreve, em 1913, os seus primeiros poemas. 
(GALHOS, p. XIII) 

 

 Na introdução do primeiro número do Orpheu, Luís de Montalvôr define 

a revista negativamente, diferenciando-a de todas as outras publicações de 

então: “O que é propriamente revista em sua essência de vida e quotidiano, 

deixa-o de ser Orpheu [...]” (Orpheu 1, p. 11). Não chega a declarar 

explicitamente que a revista fosse uma publicação modernista, mas faz 

                                                           

51 CARMO, Carina Infante do. 100 anos da revista Orpheu; in: CULTURA, O Militante: PCP – Reflexão e 
Prática... op.cit.  
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questão de se distanciar dos ideais de fundo romântico, quando diz que 

“Orpheu é um exílio de temperamentos de arte que a querem como a um 

segrêdo ou tormenta...” (Idem). Logo de início fica claro o ideal coletivo dos 

participantes do Orpheu. “Nossa pretensão é formar, em grupo ou ideia, um 

número escolhido de revelações em pensamento ou arte, que sobre este 

princípio artístico tenham em Orpheu o seu ideal estético e bem nosso de nos 

sentirmos e conhecer-nos” (Idem). 

 O primeiro número da revista Orpheu configurou-se como uma 

coletânea de textos poéticos, com a inclusão de um único texto dramático da 

autoria de Fernando Pessoa. A introdução assinada por Montalvôr apresentava 

brevemente os objetivos da revista, mas não há um manifesto que esclareça 

sobre o movimento que então se iniciava. A primeira série de poemas intitulada 

“Para os indícios de oiro” foi escrita por Mário de Sá-Carneiro, abrindo com um 

poema com características simbolistas com o título de “Taciturno” e com versos 

rimados. 

 

Há rôxos fins de Império em meu renunciar  
Caprichos de cetim do meu desdém Astral... 
Há exéquias de heróis na minha dôr feudal 
E os meus remorsos são terraços sobre o Mar...  
(Sá-Carneiro, Orpheu, 1) 

 

 Esse poema foi escrito por Sá-Carneiro em Paris, em agosto de 1914, 

portanto alguns meses antes da publicação do Orpheu, nos prenúncios da 

Primeira Guerra Mundial; demonstrando certa intuição velada de um mundo 

que estava por findar. Já o poema que aparece em seguida tem como título 

“Salomé”, personagem bíblica que era muito cara aos simbolistas, sendo esse 

poema datado de novembro de 1913, e escrito em Lisboa. 

 

Insónia rôxa. A luz a virgular-se em mêdo,  
Luz morta de luar, mais Alma do que a lua... 
Ela dança, ela range. A carne, alcool de nua, 
Alastra-se por mim num espasmo de segrêdo...  
(Sá-Carneiro, Orpheu 1) 

 

 Desses dois poemas, o mais recente antecedeu nas páginas da revista 

ao mais antigo, porém é possível notar a evolução estística do poeta em 

poucos meses, partindo de um sentimento simbolista, para depois aproximar-
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se de uma visão de mundo mais “decadentista”, ou seja, aproximando-se 

gradativamente de uma estética modernista. O fato de o poema decadentista 

ter sido escrito em Paris também pode ser considerado como sintomático, pois 

o ambiente lhe era propício. 

 É possível reconhecer que os poemas de Sá-Carneiro, estão em sintonia 

com os poemas do brasileiro Ronald de Carvalho também publicados no 

Orpheu, o que de certa forma justifica o destaque concedido ao brasileiro 

nesse primeiro número da revista. O tom do primeiro poema da série, “A alma 

que passa” é igualmente simbolista.  

 
Fujo de mim como um perfume antigo 
foge ondeslante e vejo de um missal 
e julgo uma alma estranha andar commigo, 
dizendo adeus a uma aventura irreal.  

(Ronald de Carvalho, Orpheu 1, p. 29) 
 

 E as características do Decadentismo afloram igualmente num outro 

poema dessa mesma série de Ronald de Carvalho: 

 

Minha alma toda se enclausura 
no jardim que entardeceu... 
minha alma toda se enclausura 
num beijo irreal que não nasceu... 
Dentro da água dos teus olhos 
minha alma treme como um lírio... 

(Ronald de Carvalho, Orpheu 1, p. 29) 
 

 

 Em seguida, a revista apresentava o texto dramático O Marinheiro, 

assinado por Fernando Pessoa. Essa peça é única no Orpheu, e também será 

o único texto dramático que se tem notícia, escrito pelo poeta. Acompanha um 

subtítulo que esclarece sobre a estética inovadora da composição: “Drama 

Estático em um Quadro” (Orpheu 1, p. 35). A cena única é assim descrita na 

abertura da peça: 

 

Um quarto que é sem dúvida circular. Ao centro ergue-se, 
sobre uma eça, um caixão com uma donzella, de branco. 
Quatro tochas aos cantos. Á direita, quase em frente a quem 
imagina o quadro, há uma única janella. Alta e estreita, dando 
para onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno 
espaço de mar. Do lado da janella velam trez donzellas. A 
primeira está sentada em frente á janella, de costas contra a 
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tocha de cima da direita. As outras duas estão sentadas uma 
de cada lado da janella. É noite e há como que um resto de lua. 
(Pessoa, Orpheu 1) 

 

 

 

Figura 7: Cena do drama “O Marinheiro” de Fernando Pessoa (1915). 

 
Fonte: Disponível em: http://fontedofimdomundo.blogspot.com/2008/04/o-marinheiro-pela-

companhia-de-teatro.html. Acesso em: 29-01-2019. 

 

A atmosfera fúnebre e inebriante cabe perfeitamente dentro do universo 

mitológico simbolista. Porém, a estética é inovadora, em sua “estaticidade”, 

enquanto a expectativa sobre uma obra dramática naquela época seria a de 

“ação” e movimento. Não por acaso, os diálogos versam sobre o tempo, em 

tom poético, referindo-se a um passado distante que sempre se sobrepõe ao 

presente. 

 

Primeira Veladora. – Ainda não deu hora nenhuma. 
Segunda. – Não se podia ouvir. Não há relógio aqui perto. 
Dentro em pouco deve ser dia. 
Terceira. – Não: o horizonte é negro. 
Primeira. – Não desejaes, minha irmã, que nos entretenhamos 
contando o que fomos? É bello e é sempre falso... 
Segunda. – Não, não falemos d’isso de resto, fomos nós 
alguma coisa? (Pessoa, Orpheu 1, p. 37) 

 

http://fontedofimdomundo.blogspot.com/2008/04/o-marinheiro-pela-companhia-de-teatro.html
http://fontedofimdomundo.blogspot.com/2008/04/o-marinheiro-pela-companhia-de-teatro.html
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 Como podemos notar, o tom predominante é de profundo pessimismo, 

um sentimento característico do decadentismo. As personagens recordam-se 

de uma época antiga que parece ter sido mais feliz, mas que já se foi, 

enquanto o futuro não traz esperanças, mas apenas dúvidas. 

 

Primeira. – Minha irmã, em mim tudo é triste. Passo 
dezembros na alma... Estou procurando não olhar para a 
janella... Sei que de lá se veem, ao longe, montes... Eu fui feliz 
para além dos montes, outrora... Eu era pequenina. Colhia 
flores todo o dia e antes de adormecer pedia que não m’as 
tirassem... Não sei o que isto tem de irreprovável que me dá 
vontade de chorar... Foi longe d’aqui que isto pôde ser... 
Quando virá o dia? (Pessoa, Orpheu 1, p. 39)  

 

 Na maioria dos outros poemas incluídos no Orpheu 1, que vão aparecer 

na sequência do texto dramático de Fernando Pessoa, reproduz-se uma 

atmosfera que oscila entre o simbolismo e o decadentismo. Alfredo Guisado, 

por exemplo, vai invocar mais uma vez a personagem de Salomé: 

 

Dançava Salomé sobre mistérios idos.  
– Tarde bronze a morrer. Poente em véus vermelhos. 
Os seus sentidos, longe, eram bailados velhos, 
E o seu corpo, a bailar, é que era os seus sentidos. 
Ela, taça caída em uma orgia infinda, 
Taça vencida de Alma em pálios afastados. 
Seu corpo tinha sido algum dos seus bailados, 
E a sua própria Morte era um bailado ainda. 

(Guisado, Orpheu 1, p. 64-65) 
 

 Ao passo que o artista e poeta Almada Negreiros relatava, em prosa, a 

morte de Colombina nos braços de Pierrot.  

 
[...] Rolaram-se na relva e uniram as bocas, e já se esqueciam 
de que as tinham juntas... – Sabes? Uma andorinha... 
E foram de enfiada as graças da ave toda paixão. Pierrot 
contava enthusiasmado, olhando os montes ainda em busca da 
andorinha, e Colombina torceu o corpo numa dôr calada e 
tomou-lhe as mãos. 
Havia na relva uma máscara branca de dôr, e a lua tinha nos 

olhos um olhar triste que dizia: Morreu Colombina! (Negreiros , 
Orpheu 1, p. 72) 

 

  Ou então a agonia e a solidão dos versos do poeta de origem 

açoriana Côrtes-Rodrigues:  

 
A procissão caminha. Sob o arco 
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Singrou sereno um barco 
A caminho do mar. 
Ó perdida visão da minha Ansia! 
Vejo-me só na lúgubre distancia, 
Cadáver dos meus sonhos a boiar.  

(Côrtes-Rodrigues, Orpheu 1, p. 89) 
 

 A novidade “futurista”, de fato, só vai aparecer definitivamente nas “Duas 

composições de Álvaro de Campos publicadas por Fernando Pessoa” (Orpheu 

1, p. 91), nos versos da “Ode Triunfal” e “Opiário”: 

 

É antes do ópio que a minh’alma é doente. 
Sentir a vida convalesce e estiola  
E eu vou buscar ao ópio que consola  
Um Oriente ao oriente do Oriente. 
[...] 
Pertenço a um gênero de portugueses  
Que depois de estar a India descoberta  
Ficaram sem trabalho. A morte é certa. 
Tenho pensado nisto mutas vezes.  

(Campos, Orpheu 1, p. 93-97) 
 

 Nessa composição de Álvaro de Campos, o decadentista adquire certo 

humor sarcástico, cheio de uma ironia que se poderia dizer genuinamente 

modernista pelo seu desencanto com os mitos da civilização. Mas é na “Ode 

Triunfal” que a apologia da máquina, que lembra o poeta futurista Marinetti, e 

onde a violência genuína ganha evidência absoluta e causava escândalo. 

 

Grandes trópicos humanos de ferro e fôgo e força –  
Canto, e canto o presente, e também o passado e o  
Futuro, Porque o presente é todo o passado e todo o futuro 
E há Platão e Vergílio dentro das máquinas e das luzes 
elétricas 
Só porque houve outrora e foram humanos Virgilio e Platão, 
E pedaços de Alexandre Magno do Século talvez cincuenta, 
Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do 
século cem, 
Andam por estas correias de transmissão e por estas êmbolos 
e por estes volantes, 
Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,  
Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia 
à alma. 
Ah, poder exprimir-me fisicamente de tudo isto, 
Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento 
A todas os perfumes de ólios e calores e carvões 
Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável!  

(Campos, Orpheu 1, p. 101-102) 
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 Assim, o poema “Ode Triunfal” pode ser visto como uma homenagem ao 

Manifesto Futurista e à estética modernista que se desenvolveu a partir daí, 

apesar de Fernando Pessoa possuir sua própria ótica, é impossível não vermos 

nesse poema uma menção ao movimento que Marinetti iniciou em 1909. Por 

isso, Orpheu transformou-se num escândalo nacional. Enquanto que a crítica 

não foi capaz de reagir à altura ao desafio dos rapazes do Orpheu. Não houve 

uma contra-argumentação honesta e competente diante das novidades 

apresentadas pelo grupo vanguardista, conforme avaliou Galhoz (1958). 

 
Vozes contraditórias, quase não as houve. A literatura oficial, 
quer dizer, os autores que tinham a consagração do momento, 
ostentou uma superior ignorância a seu respeito. Atitude 
perfeitamente justificada pela condição do seu prestígio e pelo 
impetuoso à-vontade com que essa geração nova, a de 
Orpheu, lhe voltara as costas e lhe apregoava a sua medular 
oposição. (p. XVIII)  
 

 Os artigos jornalísticos que saíram na ocasião procuravam reduzir a 

aventura do Orpheu a uma paródia de mau gosto, segundo a indignação dos 

literatos portugueses respeitados. Enfim, consideravam “os rapazes de 

Orpheu” uns doidos, paranóicos, ou qualquer outra coisa que não merecia um 

tratamento sério.  

Esse clima de má vontade da crítica e dos literatos de renome também 

ocorreu, como vimos anteriormente, na reação da crítica à exposição de Anita 

Malfatti e, em parte, à Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. 

Portanto, o público e a crítica se comportam, tanto em Lisboa quanto em São 

Paulo, de uma maneira muito semelhante. Ainda que a revista Klaxon, que se 

seguiu à Semana de Arte Moderna, não tenha chegado a ter a mesma 

repercussão que teve a revista portuguesa em 1915. 

 Porém, por seus próprios méritos, Orpheu conseguiu superar a má fé e 

a indiferença dos literatos e da sociedade lisboeta da época. “Orpheu, para 

além do voluntário ar de blague e mistificação, em relação ao meio português, 

possuía o suficiente de inesperado e de autêntico, projectando no futuro, para 

irritar a consciência burguesa que desafiava” (GALHOZ, p. XIX). Klaxon, por 

sua vez, não contou com um impacto semelhante no meio literário e artístico de 

São Paulo daquela época, apesar das consequências de longo prazo para o 

Modernismo brasileiro que viria a ter. Enquanto que, em Portugal, o sucesso da 
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publicação foi tão marcante que o grupo de poetas e artistas reunidos em torno 

da revisa Orpheu passaram a ser conhecidos como “Os de Orpheu”, ou “Os 

Rapazes de Orpheu”. 

 

Poetas e artistas: “Os rapazes do Orpheu” 

 

Personalidade central do Modernismo português, Fernando Pessoa foi o 

verdadeiro responsável pela revista Orpheu, juntamente com o amigo Mário de 

Sá-Carneiro. Mas como poeta ele desdobrava-se em outros nomes e 

personalidades: Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Bernardo 

Soares – seus diversos heterônimos. Nesse ponto, seria possível estabelecer 

uma relação de semelhança entre essas características marcantes das 

múltiplas personalidades (persona), de Pessoa e a divisão do eu característica 

da modernidade. 

 

Figura 8: Foto de Fernando Pessoa, em 1914. 

 
 

Fonte: Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa#/media/File:Pessoa_chapeu.jpg. Acesso em:  

29-01-2019 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa#/media/File:Pessoa_chapeu.jpg
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O paulista Mário de Andrade também costumava assumir diferentes 

personalidades, em Klaxon ele é poeta, ensaísta, crítico de arte e cinema. Se 

ele não usava heterônimo, propriamente dito, ao menos assinava com 

pseudônimos, como Mário Sobral, do início de sua carreira; as formas 

abreviadas que aparecem em Klaxon, M. de A., M. A.; além do nome próprio 

artístico Mario de Andrade que assume, ou mesmo Macunaíma seu alterego 

indígena. Ou ainda em sua poesia confessional na qual igualmente sua 

persona múltipla é posta a nu, por exemplo, no poema “Eu sou trezentos”: 

 

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, 
As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 
Ôh espelhos, ôh Pireneus! Ôh caiçaras! 
Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro!52 

 

Somente essa insistente alusão à multiplicidade identitária já seria razão 

suficiente para tornar Mário de Andrade, assim como Fernando Pessoa, em 

personalidades típicas dos tempos modernos. Enquanto o brasileiro se 

diversifica sem se tornar um autor múltiplo, o português assume veramente sua 

fragmentação através de suas várias personalidades autorais. 

 
Seria mais lógico pensá-lo como 'Fernando Pessoas', no plural; 
pois ele criou para seus heterônimos praticamente uma vida 
paralela, completa, como profissões, gostos, locais onde 
viveram e trabalharam, datas de nascimento e de morte. O 
poeta também criou assinaturas próprias e traçou o mapa 
astral de cada um deles, com detalhes de ascendentes e traços 
da personalidade.53  

 

 Bernardo Soares, um dos heterônimos de Pessoa, que não se tornou tão 

popular como ocorreu com Álvaro de Campos ou Alberto Caeiro, é o autor de 

uma das obras mais importantes do poeta, o Livro do Desassossego, que 

tem seu prefácio assinado pelo próprio Fernando Pessoa. Porém, a obra mais 

original do poeta são seus inúmeros escritos que não foram publicados durante 

a vida do autor; permanecendo alguns deles, até hoje, custodiados pela 

Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Um “não-livro” numa casa de livros 

– esse é o próprio espírito da modernidade.  
                                                           
52 Andrade, Mário de. Poesias Completas. São Paulo: Martins Editora, 1955. p. 221. 

53 CORREIA FILHO, João. Lisboa em Pessoa. Guia turístico e literário da capital portuguesa. São Paulo: 
Texto Editores, Leya, 2008, p. 24. 
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 Em outro livro, Páginas íntimas e de autointerpretação, Fernando 

Pessoa define-se como sendo: 

(...) mais puramente intelectual; a sua força reside mais na 
análise intelectual do sentimento e da emoção, por ele levada a 
uma perfeição que quase nos deixa com a respiração 
suspensa. Do seu drama estático O Marinheiro, disse uma vez 
um leitor: “Torna o mundo exterior inteiramente irreal” e, de 
facto, assim é. Nada de mais remoto existe em literatura. A 
melhor nebulosidade e subtileza de Maeterlink é grosseira e 
carnal em comparação. (PESSOA, 1975, p. 8) 
 

 Fernando Pessoa merece ser considerado como a figura fundamental do 

Modernismo português, tal qual Oswald de Andrade foi para o Modernismo 

brasileiro. Tanto que, outro grande escritor português, José Saramago, 

resgatou-o, já em tempos pós-modernos, em 1997, no romance O ano da 

morte de Ricardo Reis, onde o poeta aparece na forma de um misterioso 

fantasma. É como se o Modernismo não pudesse ser sepultado, 

permanecendo presente ainda no final do século XX. 

Considerada um ícone do Modernismo português, a tela de Almada 

Negreiros que retrata Fernando Pessoa lendo a revista Orpheu na mesa de um 

café, mostra assim a época em que os cafés A Brasileira, Martinho e o 

Restaurante Irmãos Unidos, todos no bairro do Rossio, em Lisboa, serviram 

como cenário de muitos encontros entre Pessoa e outros escritores e artistas 

do movimento modernista. Aliás, é especificamente no Restaurante Irmãos 

Unidos que o Retrato de Fernando Pessoa, pintado por Almada Negreiros 

permaneceu exposto na década de 1950. 

Ao assim chamado “Dia Triunfal”, em março de 1914, foi atribuído o 

surgimento dos famosos heterônimos criados por Fernando Pessoa: Álvaro de 

Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis (Pessoa, 1946, p. 14). Entretanto, além 

de Fernando Pessoa, ele mesmo, que assinou a peça O Marinheiro, quem 

fechou triunfalmente o primeiro número da revista Orpheu foi Álvaro de 

Campos, um de seus heterônimos mais famosos e importantes para o 

Modernismo português. “Só Campos quis ser absolutamente moderno, tal 

como Rimbaud; só Campos procurou ser um super-Marinetti, como um 

vanguardista” (PIZARRO, 2015, p. 272). Para Fernando Pessoa: 

 

Álvaro de Campos define-se excelentemente como sendo um 
Walt Whitman com um poeta grego lá dentro. Ele possui toda a 
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força de sensação que Whitman tinha. Há nele toda a pujança 
da sensação intelectual, emocional e física que caracterizava 
Whitman; mas nele verifica-se o traço precisamente oposto – 
um poder de construção e de desenvolvimento ordenado de 
um poema que nenhum poeta depois de Mílton jamais 
alcançou. (PESSOA, 1966, P.2)  

 

Figura 9: Almada Negreiros, Retrato de Fernando Pessoa, 1954, óleo sobre tela. Fundação 
Calouste Gulbenkian.  

 
Disponível em: http://lisboadesaparecida.blogspot.com.br/2014/07/fernando-pessoa-almada-

negreiros-e-o.html, acesso em: 18-01-2017. 
 

  

Os dois poemas que encerram Orpheu 1 e que causaram os maiores 

escândalos na época, “Opiário” e “Ode Triunfal”, apareceram reunidos com o 

subtítulo: “Duas composições de Álvaro de Campos publicadas por Fernando 

Pessoa” (Orpheu, 1971, p. 91). Esse fato pode revelar-se como bastante 

contraditório, “por que seria Pessoa, e não António Ferro, então editor de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundação_Calouste_Gulbenkian
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Orpheu quem publicava Álvaro de Campos” (PIZARRO, 2015, p. 272). Afinal, 

quem estaria sujeito a ser acusado de imoral pelo público burguês indignado, 

Ferro, Álvaro de Campos ou Pessoa? Em versos irreverentes como estes: 

 

Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma, 
Que emprega palavrões como palavras usuais, 
Cujos filhos roubam ás portas das mercearias 
E cujas filhas aos oito anos – e eu acho isto belo e amo-o! – 
Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada.  
(Orpheu, 1971, p. 107) 

 

 Parece que Fernando Pessoa quis, propositalmente, revelar a ligação 

direta existente entre ele próprio e heterônimo Álvaro de Campos, ao mesmo 

tempo em que, mostrava-se como o verdadeiro responsável pela revista. Já 

que o nome do menor de idade António Ferro como editor oficial da revista de 

vanguarda não passava de uma “blague”. 

Fernando Pessoa tomava as decisões importantes para a publicação, 

ficando incomodado quando “muitos jornalistas e personalidades diversas 

atacavam os órficos em nome da moral, essa mesma moral que Walter Pater, 

Oscar Wilde, André Gide e Fernando Pessoa, entre outros, e em diversos 

momentos tentaram apartar da arte” (PIZARRO, 2015, p. 273). E quando os 

modernistas do Orpheu foram chamados de doidos e paranóicos, ele reagiu de 

uma maneira surpreendente: “Foi à procura de um doido “a sério”, de um doido 

“certificado” e internado num manicômio, e publicou no segundo número do 

Orpheu uma série de poemas inéditos desse maluco, chamado Ângelo de 

Lima” (PIZARRO, 2015, p. 273). Portanto, as críticas que recebiam não eram 

ignoradas, mas respondidas de modo sarcástico e inusitado. 

 Quanto ao seu posicionamento estético, apesar dos indícios do 

Futurismo italiano presentes na Ode Triunfal, o seu entusiasmo pela máquina e 

pela velocidade é constantemente corroído por uma mordaz ironia. Daí a sua 

aproximação e distanciamento de Marinetti. No rascunho de uma carta que 

deveria ser enviada para o líder do movimento futurista (PIZARRO, 2015, 276), 

acompanhada de uma tradução para o francês da Ode Triunfal, Campos fez 

questão de esclarecer que ele mesmo não era futurista: “Je tiens à vous dire, 

très franchemant, que je ne suis nullement futuriste”, (tenho a dizer-lhe, muito 

francamente que não sou nada futurista) (PESSOA, 2012, p. 251). Essa contra-
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informação faz lembrar, mais uma vez, o texto introdutório da revista Klaxon 1, 

onde Mário de Andrade aproximava-se do futurismo, ao mesmo tempo em que 

estabelecia limites para o excesso de liberdade em sua proposta de 

Modernismo. 

Depois da publicação do Orpheu, em 24 de março de 1915, Pessoa e 

Sá-Carneiro começaram a ler e a discutir as críticas aparecidas na imprensa 

portuguesa, enquanto este último foi recortando e colando esses textos em 

páginas de cadernos pautados (PESSOA, 2009, p. 663-668), dando-lhes 

subtítulos como: “Literatura de Manicómio”, “A Caminho do Manicómio”, “Os 

Bardos do Orpheu são Doidos do Juízo”, são algumas das linhas que figuram 

nos cabeçalhos dessas colunas (PIZARRO, 2015, p. 273). 

Álvaro de Campos foi o mais politizado e polêmico dos heterônimos de 

Fernando Pessoa, além do escândalo moral, seus versos apresentam-se como 

uma verdadeira provocação política para os conservadores: 

 

A maravilhosa beleza das corrupções políticas,  
Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, 
Agressões políticas nas ruas,  
E de vez em quando o comêta dum regicídio 
Que ilumina de Prodígio e Fanfarra os céus 
Usuais e lúcidos da Civilização quotidiana! 
(Orpheu 1, p. 104) 

 

 Álvaro de Campos primava pela ironia e não fazia questão de deixar 

nada claro quando falava, por exemplo, de “regicídio”, afinal estaria ele se 

referindo ao crime ocorrido em 28 de junho de 1914, quando Francisco 

Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado, 

dando origem à Primeira Guerra Mundial? Ou ele se referia ao Regicídio do dia 

primeiro de fevereiro de 1908? Ocorrido no Terreiro do Paço, em Lisboa, que 

marcou profundamente a História de Portugal, uma vez que dele resultou a 

morte do rei D. Carlos e do seu filho e herdeiro, o Príncipe Real D. Luis Felipe 

de Bragança, marcando assim o fim da última tentativa séria de reforma da 

Monarquia Constitucional e gerando uma nova escalada de violência na vida 

pública do país. 

 O envolvimento político do poeta Álvaro de Campos vai além das 

manifestações literárias. No calor da hora ele tomou partido contra o político 

republicano Afonso Costa, que acabava de sofrer um acidente, ao cair de um 
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bonde elétrico assustado com a possibilidade de um atentado contra a sua 

pessoa. O heterônimo, que não era nada republicano, escreveu no jornal A 

Capital um gracejo de viés político que iria causar celeuma, provocando a ira 

dos adeptos do político acidentado: “Seria de mau gôsto repudiar ligações com 

o futurismo numa hora tão deliciosamente dynamica em que a própria 

Providencia Divina se serve dos carros electricos para os seus ensinamentos” 

(PESSOA, 2012, 225). Porém essa simples alusão a um fato político do 

momento custou muito caro ao grupo de poetas e artistas modernistas 

portugueses. Pois, os seguidores de Afonso Costa não foram capazes de 

perdoar tal brincadeira com o seu líder. Enquanto que Fernando Pessoa não foi 

capaz de contar como o apoio nem mesmo dos seus amigos órficos. 

 

(...) quase todos os colaboradores do Orpheu, incluindo Sá-
Carneiro, condenaram as palavras do engenheiro. Sá-Carneiro 
aproveitou, ainda, para frisar que o seu intuito era a publicação 
de uma revista que exercesse uma acção exclusivamente 
artística, intuito que talvez não fosse inteiramente partilhado 
por Pessoa-Campos, nomeadamente no ambiente da 
instabilidade política que Portugal atravessava em 1915, 
coincidindo, no plano europeu, com o espoletar da Primeira 
Guerra Mundial. (PIZARRO, 2015, p. 277).  

 

Esse episódio pode ser considerado o primeiro desentendimento sério 

entre os companheiros modernistas do Orpheu, demonstrando que Fernando 

Pessoa não era indiferente à política. É verdade que Campos iria, em seguida, 

desdizer os seus gracejos, mas o mal já havia sido deflagrado, tornando a vida 

dos poetas ainda mais penosa, num ambiente cada vez mais hostil. 

Já na peça dramática O Marinheiro era de seus profundos sentimentos 

que falava Fernando Pessoa: 

 
SEGUNDA — Todo este país é muito triste... Aquele onde eu 
vivi outrora era menos triste. Ao entardecer eu fiava, sentada à 
minha janela. A janela dava para o mar e às vezes havia uma 
ilha ao longe... Muitas vezes eu não fiava; olhava para o mar e 
esquecia-me de viver. Não sei se era feliz. Já não tornarei a ser 
aquilo que talvez eu nunca fosse... 
PRIMEIRA — Fora de aqui, nunca vi o mar. Ali, daquela janela, 
que é a única de onde o mar se vê, vê-se tão pouco!... O mar 
de outras terras é belo? 
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SEGUNDA — Só o mar das outras terras é que é belo. Aquele 
que nós vemos dá-nos sempre saudades daquele que não 
veremos nunca... 54 

  

Apesar de breve, a sua contribuição para a dramaturgia de língua 

portuguesa foi significativa. Em O Marinheiro, ele adaptou o conceito de 

“drama estático” – originalmente desenvolvido pelo poeta e dramaturgo belga 

Maurice Maeterlinck. O drama ocorre em um castelo medieval, onde quatro 

mulheres, um delas morta, esperam o retorno de um marinheiro há muito 

ausente. Graças a essa obra de Pessoa o teatro simbolista português inseriu-

se no contexto experimental do teatro moderno. 

No Orpheu número 2, Álvaro de Campos retorna com um poema, que 

também invocava o mar como grande tema da cosmogonia portuguesa, a “Ode 

Marítima”, ficando mais uma vez situado entre a nostalgia e a modernidade. 

 

E eu que amo a civilização Moderna, eu que beijo com a alma as máquinas, 
Eu o engenheiro, eu o civilisado,e o educado no estrangeiro, 
Gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista só veleiros e barcos de madeira, 
De não saber doutra vida marítima que a antiga vida dos mares! 
Porque os mares antigos são Distância Absoluta, 
O puro Longe, liberto do peso do Actual...55 

 

Depois desses fatos políticos e literários, Álvaro de Campos ainda iria 

reaparecer novamente na cena futurista com o “poema-bomba” intitulado 

“Ultimatum”, que estava previsto para ser publicado em Orpheu 3, mas acabou 

saindo na revista Portugal Futurista, em 1917, uma vez que o Orpheu já tinha 

sido encerrado. 

 

O Portugal Futurista consagraria toda esta campanha, 
episodicamente representando também o elogio sistemático do 
seu impulsionador – Santa-Rita. A colaboração é diversa e 
exibe, desde a capa, o que de mais furiosamente modernista 
puderem reunir aqui em Portugal. Almada Negreiros e Álvaro 
de Campos sustentam com nervo a participação portuguesa, já 
em atraso, a reprodução dos manifestos que trouxera de Paris, 
Sousa-Cardoso participa com duas reproduções, aliás não 
criteriosamente escolhidas, e Appollinaire e Blaise Cendrars, 
apresentados por Mme. Delaunay, dão-lhe o toque cosmopolita 
necessário. (GALHOZ, 1958, p. XXX) 

  

                                                           
54 Fernando Pessoa, O Marinheiro. Disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/1973 
55 Orpheu 2, 1915, p. 135-136. Pessoa, 2014, p. 79-80. 
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 “Os rapazes do Orpheu” foram definitivamente marcados e lembrados 

por essa publicação, mas eles se distinguiam também pelo estilo de vida que 

levavam e pelas declarações que faziam. 

 

Prova da sua notoriedade real, como grupo dissemelhante mas 
notado, que avivava o Centro e a Baixa lisboeta com seu 
convívio, sua presença e seus exotismos; particularmente de 
alguns, como o vestuário insólito de Santa-Rita Pintor, as 
reações humorais do jovem Almada Negreiros e a silhueta 
gorda e requintadamente polida de Mário de Sá-Carneiro, e o 
humorismo terrível do inexistente engenheiro Álvaro de 
Campos. Este capaz de agitar após si companheiros e 
inimizades formais e sem que, aparentemente, o discreto 
Fernando Pessoa se perturbasse ou, a sua vez, interviesse ele 
mesmo. (GALHOZ, 1975, p. XI-XII) 

   

Decerto a crítica da época não perdoava esses desvios de 

comportamento, usando sempre palavras fortes quando se referia ao grupo. 

Por exemplo, o Jornal da Noite referia-se à publicação de vanguarda como 

“Orpheu dos infernos”, reclamando da cobertura dada a eles por outros jornais: 

 

A República tem feito uma verdadeira reputação dos rapazes 
do Orpheu. Mas, deve dizer-se que é o caso do Orpheu nos 
infernos. Não sabemos se eles gostam desse reclamo, mas, na 
sua qualidade de exóticos, é crível que até o tenham no mais 
íntimo da sua alma.56 

 

 Os jornais portugueses da época recusaram-se a fazer uma crítica séria 

do conteúdo do Orpheu, atacando os colaboradores da publicação com 

ofensas genéricas ou ataques pessoais e bem pouco fundamentados nos fatos 

literários. 

Um grupo de novos – porque não acreditamos que velhos 
sejam capazes de semelhantes empreendimentos – resolveu, 
tomando como pretexto iniciar um movimento de renovação 
literária, despertar a atenção pública para algumas 
extravagâncias, geralmente de péssimo gosto e, na sua 
maioria, sem sombra de valor de arte.57 

 

                                                           
56 MARTINS, Rocha (diretor). “O Orpheu nos infernos”. In: Jornal da Noite, de 08 de maio de 1915. 
Citado por GALHOS, 1975, p. XII. 
57 BALTAR, Gaspar (diretor). “Orpheu”. In: O Primeiro de Janeiro, de 07 de abril de 1915. In: GALHOS, 
1975, p. XIII. 
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 Ou então, quando se referem ao conteúdo da revista, a linguagem é de 

desprezo e depreciação: 

 

É claro que a tentativa fez escândalo, e não falta quem 
reproduza e vulgarize os disparates metrificados, e até alguns 
sem possível metrificação, o que certamente muito agrada aos 
corifeus da nova escola. Nós não faremos o mesmo, porque 
achamos antipático comprometer corações que, desse 
caminho, temos certeza de que poderiam escrever obras sérias 
e perduráveis. Em literatura, como em arte, o futurismo não tem 
produzido senão aberrações. A lira deste Orpheu não mostra 
sonoridade nem grandeza. Há, com efeito, nas composições da 
nova escola, muita coisa nova; mas a crítica mostra-se 
implacável com os colaboradores da original revista, que 
coméçam a produzir exemplares curiosos, no gênero da 
literatura de manicômio.58  

 

 Dessa maneira, Os rapazes do Orpheu ficaram conhecidos pelo 

exotismo da presença física e pelas atitudes irreverentes que se destacavam 

na Lisboa conservadora daquele princípio de século. No entanto, não seguiam 

uma norma interna ao grupo, pelo contrário, uns eram mais arrojados, outros 

mais retraídos, alguns mais visuais, outros mais literários, alguns mais sérios, 

outros mais bem-humorados. 

 

Almada Negreiros, embora o mais jovem, tinha o estímulo da 
caricatura (veja-se, para exemplo, a sua participação no I Salão 
dos Humoristas Portugueses, em 1913); Raul Leal a particular 
vivência da sua especulação sobre a “energia”, tese 
espiritualista versus um vitalismo; Santa-Rita Pintor a coerência 
dinâmica, naquela altura, da sua adesão ao futurismo; Álvaro 
de Campos o gosto do “non sense”, na prática escrita, e a 
obrigação tomada previamente, do sentido do “humor” vestindo 
seu pendor à expressão em sentimentos no imediato. 
(GALHOZ, 1975, p. XXI-XXII) 

 

Da amizade entre o pintor Almada Negreiros, que também era 

dramaturgo, e o poeta Fernando Pessoa resultou o convite para o artista 

colaborar na revista Orpheu, da qual foi editado o primeiro número após mais 

ou menos um ano, em 1915; porém, ainda não seria aquela edição que ficaria 

conhecida pelo escândalo que causou no cenário da Literatura Portuguesa. 

Esse papel seria reservado ao número 2, para o qual Almada Negreiros 

                                                           
58 BALTAR, Gaspar (diretor). “Orpheu”. In: O Primeiro de Janeiro, de 07 de abril de 1915. In: GALHOS, 
1975, p. XIII-XIV. 
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colaborou diretamente (RODRIGUES, 2002). Além do número 3, que, 

entretanto não chegou a ser publicado naquele período; este que deveria incluir 

em suas páginas o contundente poema A cena do ódio, de sua autoria e 

dedicado ao heterônimo Álvaro de Campos.  

 

(...) dos vários textos de Orpheu 3 é “A Cena do Ódio” que 
melhor capta e sinaliza a modernidade literária. Aliás, trata-se 
do único texto dos três Orpheus que se acorda com os 
primeiros princípios do primeiro manifesto futurista, que 
sobrevalorizam, na poesia, ou no poeta, a energia, a 
temeridade, a coragem, audácia, a revolta, o movimento 
agressivo, a bofetada e o soco. E trata-se do único texto do 
Orpheu que pode dizer-se engagé, ou que ancora na realidade 
histórica ou social portuguesa, visando, mais do que a reflexão 
sobre os espíritos e a dissecação dos sentimentos, a 
transformação dos costumes e a desmistificação das 
instituições, dos ritos e dos preconceitos. (SARAIVA, 1984, p. 
XLI) 

 

Em 1965, cinquenta anos depois da publicação do Orpheu, Almada 

Negreiros falaria da experiência que foi a aventura vanguardista, identificando o 

grupo como outsider: “Os inesquecíveis companheiros do “Orpheu” foram os 

meus precisamente por ser comum uma mesma não-identidade, um mesmo 

escorraçar comum que a vida nos fazia. Absolutamente mais nada de comum. 

Éramos reclusos da mesma célula de prisão” 59. Quanto ao que os mantinha 

unidos ele se perguntava: “Era arte que nos juntava – Era. Arte era a solução. 

A nossa solução comum. Era o neutro em nós” 60. 

 

Almada Negreiros antes de ser poeta e dramaturgo é um artista 
plástico, e o seu teatro, linear como a sua pintura, foge de todo 
e qualquer intelectualismo, atingindo uma expressão ingênua e 
elementar, mediante a depuração e a reinvenção de cada 
palavra. Almada sente o teatro como arte figurativa que se 
deve seguir com todos os sentidos, criando espetáculos 
divertidos, tais como em Antes de começar (1919), ou Os 
diálogos de Pierrot e Arlequim (1924), ou ainda as peças 
Deseja-se mulher (1928) e S.O.S. teatro em três atos (1919). 
(RODRIGUES, 2002, p. 36) 

 

 

 

                                                           
59 NEGREIROS, 1965, p. 3. EIRAS, 2015, p. 297. 
60 Idem Ibidem. 
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Figura 10: Foto de Almada-Negreiros. 

 

Fonte: Disponível em: http://assirioealvim.blogspot.com/2010/06/almada-

negreiros.html. Acesso em: 29-01-2019 
 

Almada Negreiros declara assim sua não-identidade pela negação, 

pertencendo a uma geração que se definia pela “ausência, falha, prisão; 

decerto ainda o spleen de Baudelaire, de uma Belle Époque a acabar – já o 

desassossego da ânsia desbaratada num universo burguês. O que une os 

autores do Orpheu é a consciência de uma falha, isto é, de um desejo” 61 E, no 

                                                           

61  EIRAS In: DIX, Steffen (org.). O ano de Orpheu: 1915. Lisboa: Tinta-da-China, 2015, p. 298. 

 

http://assirioealvim.blogspot.com/2010/06/almada-negreiros.html
http://assirioealvim.blogspot.com/2010/06/almada-negreiros.html
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entanto, a “Arte” é o cimento que une Almada Negreiros a Sá-Carneiro, Santa-

Rita Pintor, Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), Côrtes Rodrigues (Violante 

de Cysneiros), Raul Leal, José Pacheco e Ângelo de Lima. 

Almada iniciou sua carreira pelas artes quando ainda era um simples 
estudante, em 1911. Participou de uma exposição em 1912, no 
primeiro Salão dos Humoristas, numa sala do Grêmio Literário de 
Lisboa, acontecimento marcado como a primeira manifestação 
“modernista” nas Artes Plásticas. Surge, então, um par de dois ou 
três jovens que procuram inovar a arte portuguesa, porém com 
resquícios mais ou menos dentro da tradição formal que ainda insistia 
viver à sombra da memória do grande Rafael Bordalo Pinheiro. 
(RODRIGUES, 2002, p. 45) 

 

 Almada era um artista múltiplo que começou como caricaturista, 

chamando a atenção de Fernando Pessoa em 1913, quando realizou sua 

primeira exposição individual aos 20 anos. Numa crítica da revista Águia 

daquela época, Pessoa fez o seguinte diagnóstico sobre as caricaturas de 

Almada: “Vê, acha curioso, e fixa em traço e cor o sorriso da sua alma atenta” 

62. Dois anos mais tarde, Almada provaria que podia ir muito além do sorriso 

com o poema “A Cena do Ódio” que era para ter saído no Orpheu 3. Dedicado 

a Fernando Pessoa, esse poema “vira-se contra o estado das coisas e, 

sobretudo, as pessoas e das suas classes, passadas impiedosamente a limpo, 

num clima de imensa revolta” (RODRIGUES, 2002, p. 47). A cena é de uma 

crueldade absoluta. 

 

Vai depois pla noite nas sombras  
e rouba a toda a gente a Inteligência  
e raspa-lhes a cabeça por dentro  
co'as tuas unhas e cacos de garrafas,  
bem raspado, sem deixar nada,  
e vai depois depressa, muito depressa,  
sem que o sol te veja,  
deitar tudo no mar onde haja tubarões!  
Larga tudo e a ti também!63 

 

  O próprio autor descreveu A Cena do Ódio como um poema que 

apelava para a sensibilidade do leitor de maneira explosiva: 

 
Numa retórica explosiva de imagens de carne e de sangue, de 
ritmos plurais, de inesperadas maneiras, arrastando o discurso 

                                                           
62 PESSOA, 2000, p. 90; EIRAS, 2015, p. 299. 
63 NEGREIROS, Almada. “A Cena do Ódio”.  
 Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/jane03.html. Acesso em 27 jan. 2017. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/jane03.html
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poético em domínio do puro verbo que a razão não mais 
controla, ou não quer controlar. Uma cascata de estranhas 
relações sintáticas, em que as palavras promovem 
automaticamente cada frase e, por aí, a ação descrita ou 
proposta, corre, em tempos passados ou imperativos, mesmo 
que à custa de passagens assaz e confusas. (NEGREIROS, 
1997, p. 20) 
 

 Mas, Almada Negreiros, além de poeta e pintor, era também um 

excelente autor teatral, tanto que suas obras de encenação dramática, tais e 

quais as peças teatrais escritas por Oswald de Andrade no Brasil, podem ser 

consideradas pioneiras no que se refere ao trabalho experimental do “teatro 

futurista”. Além disso, as peças de autoria de Almada Negreiros, assim como 

aquelas de Oswald de Andrade possuem diversos pontos de explícita 

convergência com as obras inovadoras de grandes autores da vanguarda do 

século XX como Maiakovski, Piscator e Brecht que, além de cultivarem o 

Futurismo, enveredaram-se por percursos considerados expressionistas e 

dadaístas (RODRIGUES, 2002). 

António Ferro tinha apenas 17 anos quando, em 1912, conheceu 

Fernando Pessoa provavelmente por intermédio de Sá-Carneiro. Enquanto que 

o elo entre António Ferro e Sá-Carneiro parece ter sido o jornal estudantil Alma 

Nova, editado por Ferro no Liceu Camões, uma instituição escolar em que os 

dois cursaram, embora em épocas diferentes. Desconhece-se a data do início 

do relacionamento entre Ferro e Sá-Carneiro, “mas, se não foi já em 1911, terá 

sido certamente em 1912. O número um do referido jornal Alma Nova, de 14 

de Abril de 1912, publicou o poema de Sá-Carneiro, ‘A Mulher Grávida’, 

primeiro indício provável de que se dispõe do relacionamento entre os dois” 

(MACEDO, 1990, p. 37-38). A partir daí desenvolveu-se uma amizade bastante 

frutífera entre eles: 

 

Em fins de 1913, Ferro tinha dedicado a Sá-Carneiro um 
soneto (“A Catedral”) que apesar da verdura, a revista Ocidente 
lhe publicou em 10 de Fevereiro de 1914. Durante este último 
ano, houve troca de correspondência de Sá-Carneiro, em 
Paris, com Ferro. Numa dessas cartas, Sá-Carneiro elogiou o 
soneto que Ferro lhe dedicara, considerando-o “lindo, lindo, 
impecável. (M.R.Ferro, 1999, p. 13) 
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Da parte de Fernando Pessoa a amizade também parece ter se 

estreitado, tanto que ele chegou a frequentar a casa de António Ferro, como 

consta no seu diário, numa nota datada de um domingo, 30 de março de 1913: 

“Das 2 1/4 às 4 ½ em casa de António Ferro a ouvir-lhe ler peças – leu duas – 

Depois para a Baixa com ele” (Pessoa, in: BARRETO, 2015, p. 217). Além 

disso, o nome de Ferro chegou a ser cogitado para uma eventual Antologia do 

Interseccionismo, planejada por Sá-Carneiro e Pessoa, que acabou não 

saindo. Depois seu nome foi retirado, provavelmente por ser ainda muito 

jovem. Em lugar de publicar seus textos, seus amigos troçavam dele, por ser 

quase uma criança e inexperiente.  

 
Na primavera de 1914, Pessoa criara os seus “personagens” 
Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Em Outubro 
desse ano e em Março seguinte, António Ferro que não 
conhecia a verdadeira identidade desses poetas, foi vítima de 
blagues de Pessoa que, com a cumplicidade de Alfredo 
Guisado, pretendeu convencer o jovem amigo de que Caeiro e, 
depois, Campos serem poetas galegos. (carta de Pessoa a 
Côrtes-Rodrigues, 4 de Outubro de 1914; Castex, 1968) 

 

Enquanto isso, Ferro, no mesmo ano da publicação de Orpheu, publicou 

na revista Ilustração Portugueza versos patrióticos que enalteciam a guerra e 

incentivando a participação de Portugal no conflito mundial, de uma maneira 

afetadamente sentimental: 

 
Portugueses, ide á guerra: 
Peito firme, olhar leal... 
Deixem lá as suas vidas, 
Tragam vida a Portugal! 
 
Sangue de heroes tinge a relva 
Onde há ramos de oliveira... 
Sangue e relva... Portuguezes, 
Já lá está nossa bandeira!64 

 

 Mas afinal, por que concederam esse destaque a Ferro, se ele não foi 

um colaborador nem uma figura fundamental do Orpheu. É verdade que 

aparece como um dos diretores da publicação, ao lado do brasileiro Ronald de 

Carvalho, mas nenhum poema ou texto seu foi incluído na revista. A sua 

contribuição na construção do Modernismo seria maior e mais efetiva no Brasil 

do que foi em Portugal. Ele esteve em solo brasileiro em 1922, fez conferências 

                                                           
64  FERRO, António. Passo de Marcha. Revista Ilustração Portugueza, 4 de maio 1915. 
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a convite dos modernistas e publicou um texto em tom de manifesto na revista 

Klaxon 3 (veja em anexo). 

 No Orpheu, sua colaboração literária não seria em absoluto requisitada. 

Uma vez que ele apenas emprestou seu nome como editor, apesar de ser 

menor de idade, ou justamente por esse motivo. Ao que tudo indica essa foi 

mais uma brincadeira dos poetas do Orpheu com a figura do rapazote, mas 

que ninguém levou muito a sério.  

A ideia de colocá-lo como editor teria sido de Sá-Carneiro, que decidiu 

estampar-lhe o nome sem previamente consultar o maior interessado, o próprio 

António Ferro. Então, Pessoa chamou-lhe a atenção para a ilegalidade, em 

virtude da menoridade de Ferro, mas Sá-Carneiro achou que, nesse caso, teria 

“muito mais piada”. Posto depois ao corrente, Ferro também “achou graça à 

sua editoria involuntária”. (CASTREX, 1968) 

Indícios de uma motivação mais séria, para o nome de um menor de 

idade figurar como editor de uma publicação tão polêmica como esta, foram 

dados por Alfredo Guisado, numa entrevista de 1961, concedida à revista 

Autores; onde ele contou que a escolha de Ferro, que “não era fundador, nem 

componente do grupo”, foi assim explicada por Sá-Carneiro: “Convém que seja 

ele porque é menor e se surgir qualquer complicação a sua responsabilidade 

não tem consequências” (BARRETO, 2015, p. 218-219). 

Na verdade, deixar que o seu nome fosse usado no primeiro número do 

Orpheu, ao lado do brasileiro Ronald de Carvalho, como um dos diretores da 

revista, foi a única contribuição palpável que Ferro ofereceu àquela publicação 

de vanguarda. Porém, no segundo número o seu nome já não apareceria, não 

constando nem mesmo como um dos editores. O fato é que ele nunca mais iria 

ser incluído nos quadros da revista, assim como aconteceu com o nome de 

Ronald de Carvalho. O nome do brasileiro, que também tinha aparecido no 

primeiro número do Orpheu como editor e colaborador, não constou no 

número dois da revista; em seu lugar veio apenas o nome de Fernando Pessoa 

que, sem “blagues”,  era seu verdadeiro editor. 

Esse episódio faz pensar na possibilidade de que o nome de Ronald de 

Carvalho, também colocado como editor do Orpheu 1, estivesse lá estampado 

apenas como estratégia de ocultamento dos verdadeiros editores. Pois, como 

estrangeiro, assim como Ferro figurava como menor de idade, se surgisse 
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qualquer complicação a sua responsabilidade talvez não tivesse 

conseqüências mais sérias. 

O patriotismo de Ferro expresso em seu poema “Passo de Marcha” 

seria, logo em seguida, testado quando, no ano de 1918, ele foi chamado para 

incorporar o exército português, em plena guerra. No entanto, conseguiu evitar 

o pior, pois não foi enviado para os mortíferos campos de batalha de Flandres, 

“sendo oportunamente apresentado ao comandante Filomeno da Camara, 

recém-nomeado governador de Angola, que o levou consigo para África, 

primeiro como ajudante-de-campo, nomeando-o depois secretário do governo 

da colônia” (BARRETO, 2015, p. 219). 

Posicionando-se a favor da participação de Portugal na Grande Guerra, 

mais de acordo com os futuristas italianos do que “Os de Orpheu”, Ferro 

afastou-se voluntariamente do grupo. Assim como não foi convidado a 

participar das publicações que surgiram no rastro do Orpheu, que constituíram 

a continuidade do movimento modernista, como a revista Centauro, em 1916, 

e Portugal Futurista, em 1917. (BARRETO, 2015, p. 220). “Em contraposição, 

na sua estreia como cronista do jornal O Século, em 1918, António Ferro fez 

questão de troçar os poetas do Café Marinho, então poiso de modernistas, 

futuristas e também de Fernando Pessoa” (BARRETO, 2015, p. 220). 

Enquanto que, num outro texto de 1918, maldizia os poetas de sua 

geração, quando se referia a eles, com grande menosprezo: “E os que posam 

de futuristas, que cantam a força, as máquinas, o Progresso, e andam para aí a 

apodrecer pelas esquinas?! [...] Os poetas da minha geração! Pobres cegos de 

estrada a lamuriar elogios...” (BARRETO, 2015, p. 220-221). 

Como autor teatral, Ferro ainda chegou a escrever uma peça intitulada 

Mar Alto. Em seguida, passou pelo jornalismo e depois se estabeleceu como 

um influente político do Estado Novo português. Em 1932, candidatou-se para 

exercer um cargo nos quadros da ditadura salazarista. O que não o impediu de, 

em 1934, intercedesse para premiar o poema nacionalista intitulado Mensagem 

de Fernando Pessoa. Já naquela ocasião ele era o chefe da propaganda de 

Oliveira Salazar. 

A experiência africana, pela qual passou António Ferro, não bastou para 

afastá-lo do entusiasmo vanguardista, tanto que, depois da guerra foi capaz de 

figurar como colaborador da revista Klaxon, em São Paulo, em 1922. Nessa 
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ocasião ele contribuiu com um “poema-manifesto” com o título de “NÓS” 65, 

com versos que incitam à violência, à moda futurista de Marinetti, extrapolando, 

assim, inclusive o Modernismo contido proposto por Mário de Andrade no texto 

introdutório de Klaxon 1 66.  

O mais provável é ter sido Ronald de Carvalho a apresentá-lo ao meio 

modernista brasileiro, obtendo um grande sucesso. Pois, em Klaxon, Ferro foi 

muito bem recebido, aceito como um dos parceiros, conforme coloca Mário de 

Andrade na coluna Luzes & Reflexão: “Depois de Graça Aranha, António Ferro. 

Agora Dario Nicodemí. É a família de Klaxon que cresce e se confirma” 67. 

Enquanto que, no regresso a Portugal, ele foi “a figura forte do Secretariado da 

Propaganda Nacional, durante o Estado Novo” 68. 

 

Figura 11: Foto de António Ferro acompanhando O ditador Oliveira Salazar. 

 
Fonte: Disponível em: https://reportersombra.com/antonio-ferro-senhor-do-regime-

senhor-das-artes/. Acesso em: 29-01-2019 

 

Assim, António Ferro, que tinha sido sumariamente excluído do Orpheu, 

em 1915, abre a revista Klaxon 3, em 15 de julho de 1922, como quem 

retomasse, em São Paulo, o Futurismo de Marinetti datado de 1909. Sendo 

                                                           
65 FERRO, António. NÓS, Manifesto de António Ferro, in:  Klaxon, no. 3, jul. 1922, p.1. 
 
66 Veja em anexo: NÓS - Manifesto de António Ferro, in:  Klaxon, no. 3, jul. 1922, p.1. 
67 ANDRADE, Mário. Luzes & Reflexão, Klaxon 5, 15 de setembro de 1922 – Mário de Andrade, p. 6. 
68  Florbela Caetano. António Ferro: Senhor do Regime, Senhor das Artes, in: Repórter Sombra, 
disponível em: https://reportersombra.com/antonio-ferro-senhor-do-regime-senhor-das-artes/ . Acesso 
em: 17-10-2018. 

https://reportersombra.com/antonio-ferro-senhor-do-regime-senhor-das-artes/
https://reportersombra.com/antonio-ferro-senhor-do-regime-senhor-das-artes/
https://reportersombra.com/antonio-ferro-senhor-do-regime-senhor-das-artes/
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que, em Portugal, Ferro não tinha encontrado lugar para publicar algo tão 

contundente. 

 

Um comboio que passa é um século que avança. Os comboios 
é o século que avança. Os comboios andam mais depressa do 
que os homens. Sejamos comboios portanto! 
[...]  
Cheira a defuntos, cheira a defuntos... Não andamos, não 
andamos, trasladamos... É preciso gerar, crear... Os livros são 
cemitérios de palavras. As letras negras são vermes. As telas 
dos pintores são pântanos de tinta. O nosso teatro é um Museu 
Grevin. Não há escultores, há ortopédicos!... 
Que os nossos braços, como espanadores, sacudam a poeira 
desta sala de visitas que é a nossa Arte. Que as bocas dos 
Poetas sejam ventres dos seus versos!... Que os dedos dos 
pintores sejam sexos na tela!...  69 
 

 No período de 1912 até o final de 1914, o poeta Luís de Montalvôr 

residiu no Rio de Janeiro, “onde terá sido secretário particular de Bernardino 

Machado, que era estão enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da 

República Portuguesa” (MARTINHO, 2015, p. 226). Foi então que ficou 

conhecendo os poetas brasileiros de orientação simbolista Ronald de Carvalho 

e Eduardo Guimarães, que viriam a participar da revisa Orpheu, em 1915. 

Sendo que, conjuntamente com o primeiro, teve igualmente o seu nome 

estampado como editor no primeiro número da revista.  

 
Figura 12: Foto de Luiz de Montalvôr e Fernando Pessoa. 

 
Fonte: Disponível em: http://restosdecoleccao.blogspot.com/2014/01/livraria-atica.html Acesso 

em: 29-01-2019. 

                                                           
69 FERRO, António. Klaxon 3, 15/07/1909) 
 

http://restosdecoleccao.blogspot.com/2014/01/livraria-atica.html
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Quando estava residindo no Rio de Janeiro, ele publicou na revista Fon-

Fon! Em 29 de março de 1913, o poema “Entardecer”, o qual demonstrava a 

familiaridade de Montalvôr com a temática e a estética decadentista 

(MARTINHO, 2015, p. 229). Entretanto, para Fernando Pessoa, “Luís de 

Montalvôr é quem está mais próximo dos simbolistas. No que se refere a estilo 

e orientação espiritual não está muito distante de Mallarmé” (PESSOA, 1966, 

8). Nos versos de O livro de Poemas de Luís de Montalvor pode-se observar 

essas tendências: 

 

Ó tristeza dos balões 
iluminando, 
na água prateada, 
os pegos e baixios... 
Dormentes constelações 
que, em fundos lacustres 
e musgos,  
pondes reverberações 
em nossos olhos ansiosos.70 

 

Outro poema seu intitulado “Narciso” apareceu no Orpheu 2. Esse seu 

grande interesse pelos mitos da tradição grega era evidente desde os tempos 

em que viveu no Brasil. Foi inclusive deste modo que surgiu a ideia para o 

nome da publicação “[...] pois foi ele que deu o nome à revista Orpheu” 

(MARTINHO, 2015, p. 232). No entanto, foi em um poema dedicado à 

dançarina norte-americana Josefina Baker, de grande renome na época, onde 

Montalvôr começaria a demonstrar seu ímpeto modernista. 

 

Façam batuque, batuque! 
Plantem na Europa o Haiti. 
- Caliça que a alma amachuque! 
Que caia o tecto de estuque 
no Senhor de Valéry! 
Velha casa brasonada, 
deu-lhe o vento a ruína. 
A celta flor desfolhada,  
Morreu de tédio, pisada 
aos pés desta Josefina! (p. 59-60) 

 

                                                           
70  MONTALVOR, Luís. O livro de Poemas de Luís de Montalvor. Porto: Ed. Arnaldo Saraiva, Campo de 

Letras, 1998, p. 31-32. 
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 O poeta português Mário de Sá-Carneiro viveu dividido entre duas 

cidades europeias, a turbulenta Paris daquela segunda década do século XX e 

a pacata Lisboa, à margem do majestoso rio Tejo, escrevendo seus versos, 

sentado às mesas dos cafés da margem direita do Sena e da Cidade Baixa. 

De Paris para Lisboa e de Lisboa para Paris, viajaram centenas 
de cartas, telegramas, postais, muitas vezes com poemas 
originais anexados. Sá-Carneiro incitava Pessoa a publicar, lia-
lhe os versos e não se coibia de fazer reparos ou sugestões ao 
amigo.71 

 

 Porém, a partir de 9 de setembro de 1914, com a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, ele foi constrangido a deixar a capital francesa e acantonar-se 

em sua terra natal, na cidade de Lisboa. O regresso trouxe transtornos, mas 

também oportunidades. A colaboração com o amigo Fernando Pessoa resultou 

nos dois números da revista Orpheu. Seu envolvimento foi total nessa 

publicação de vanguarda, “além de ser materialmente determinante, tendo em 

conta que é Carlos Augusto de Sá-Carneiro, o pai do poeta, quem vai financiar 

a publicação” (MARCHIS, 2015, p. 240). Nesse mesmo ano publicou ainda 

uma coletânea de seus próprios contos intitulada “Céu em Fogo”, cuja capa foi 

desenhada por José Pacheco, o mesmo artista que também desenhou a capa 

do primeiro número da revista Orpheu. 

 Nessa condição de fronteiras cruzadas, Sá-Carneiro escreveu muitas 

cartas, “entre documentação publicada, inédita e hipotética, são, de facto, por 

volta de duzentas as cartas, os bilhetes-postais e os telegramas que nesses 

doze meses Sá-Carneiro envia” (MARCHIS, 2015, p. 241). Isso demonstra 

mais uma vez a importância da correspondência nas vidas e na trajetória 

artísticas desses poetas de vanguarda. Sendo “um insubstituível instrumento 

para relacionar a produção do escritor com os factos existenciais do homem” 

(MARCHIS, 2015, p. 241). 

 Presenciando em Paris as manifestações do Cubismo e do Futurismo, 

Sá-Carneiro reproduziu em seus versos a materialidade objetiva desses 

movimentos estéticos inovadores. Como podemos observar em Manucure, 

poema que saiu no número 2 do Orpheu. 

                                                           
71 ENSINA.“Mário de Sá-Carneiro: o modernismo e as cartas para Fernando Pessoa”. Disponível em: 
http://ensina.rtp.pt/artigo/mario-de-sa-carneiro-o-modernismo-e-as-cartas-para-fernando-pessoa/. 
Acesso em: 18-10-2018. 

http://ensina.rtp.pt/artigo/mario-de-sa-carneiro-o-modernismo-e-as-cartas-para-fernando-pessoa/
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– Ó beleza futurista das mercadorias! 
– Sarapilheira dos fardos, 
Como eu quisera togar-me de Ti! 
– Madeira dos caixotes, 
Como eu anseara cravar os dentes em Ti! 
E os pregos, as cordas, os aros...  
– Mas, acima de tudo, como bailam faiscantes  
A meus olhos audazes de beleza, 
As inscrições de todos esses fardos  
– Negras, vermelhas, azuis ou verdes  
– Gritos de actual e Comercio& Industria 
Em transito cosmopolita: 
FRAGIL! FRAGIL! 
843–AG LISBON 
492–WR MADRID 72 

 

Se o ano de 1915 constituiu um ano de realizações para Sá-Carneiro, 

inclusive com a publicação e toda a repercussão da revista Orpheu, foi 

igualmente um ano cheio de frustrações causadas pela impossibilidade de dar 

continuidade a esse ousado empreendimento. Pois, logo em seguida à 

publicação do número 2, a revista entrou em crise, impedindo assim a saída do 

terceiro número que já estava bem adiantado. “A impossibilidade de publicar o 

terceiro número de Orpheu é o grande fiasco literário de 1915 e o desgosto de 

Sá-Carneiro, percebe-se ao considerar o entusiasmo com que nos meses 

anteriores o poeta tinha participado na aventura coletiva da revista” (MARCHIS, 

2015, p. 244). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72 SÁ-CARNEIRO,  Mário. Orpheu 1. Lisboa, 1975, p. 28. 
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Figura 13: Foto de Mário de Sá-Carneiro. 

 
Fonte: Disponível em: http://ensina.rtp.pt/artigo/mario-de-sa-carneiro-o-modernismo-e-as-

cartas-para-fernando-pessoa/. Acesso em: 25-01-2019.  
 

Sem se envolver profundamente nas questões trazidas pela guerra, Sá-

Carneiro retornou a Paris em seguida e, para a sua surpresa, encontrou a 

capital francesa repleta de vida e charme artístico, apesar do conflito militar, 

numa carta a José Pacheco escreveu: 

 

Paris está uma coisa ideal. Paris da guerra! De dia apenas o 
movimento diminuído 25% e os omnibus desaparecidos. Mas 
imensa gente. Mulheres lindas, muitas – e deliciosamente 
vestidas. Militares. Poucos feridos. Rara gente de luto. 
Nenhuma tristeza. Muitos espetáculos. Mas à noite é que o 
espetáculo é surpreendente [...] Paris da guerra é hoje à noite – 
a cidade do Homem dos Sonhos. Tudo mistério em volta: vago 
bulício, harpejos... Uma maravilha (SÁ-CARNEIRO, 1977, p. 
91) 

 

 Mas, infelizmente, foi na efervescente cidade de Paris que morreu Sá-

Carneiro, talvez por isso Fernando Pessoa fizesse questão de programar a 

publicação dos Poemas de Paris, que o amigo tinha escrito entre julho e 

setembro de 1915. 

 
Meu eterno dia de ânos, 
Minha festa de veludo... 
Paris: derradeiro escudo, 
Silencioso dos meus enganos. 
 
Milagroso carroussel  

http://ensina.rtp.pt/artigo/mario-de-sa-carneiro-o-modernismo-e-as-cartas-para-fernando-pessoa/
http://ensina.rtp.pt/artigo/mario-de-sa-carneiro-o-modernismo-e-as-cartas-para-fernando-pessoa/


91 
 

 

Em feira de fantasia –  
Meu orgão de Barbaria, 
Meu teatro de papel... 
 
Minha cidade-figura, 
Minha cidade com rosto... 
– Ai, meu acerado gosto, 
Minha fruta mal madura...  
 
Mancenilha e bem-me-quer, 
Paris – meu lobo e amigo... 
– Quisera dormir contigo, 
Ser todo a tua mulher!...73 
 

O brasileiro Ronald de Carvalho, por sua vez, pode ser considerado o 

poeta dos dois lados do Atlântico. Como descendente de uma tradicional 

família dos quadros administrativos do Império Brasileiro, Ronald de Carvalho 

recebeu uma educação típica da elite carioca e seguindo os moldes europeus. 

Na Faculdade de Direito ele figurava entre os representantes do grupo dos 

literatos,  

[...] relativamente afastado dos conteúdos do curso frequentava 
em função da poesia e da leitura atenta de vultos europeus 
como Homero, Goethe e Nietzsche, e do estudo de língua 
estrangeiras, como o francês, o inglês, o italiano e o alemão. 
De alguma forma, tratava-se de um percurso semelhante ao de 
Mario de Sá-Carneiro, embora Ronald tenha tido uma carreira 
profissional efectiva e de sucesso. (SOUSA, 2015, p. 256) 

 

Em 15 de janeiro de 1911 apareceu um poema seu na revista Fon-Fon! 

Intitulado “Ardentias”. Em viagem para a Europa, buscou se informar sobre as 

últimas tendências da vanguarda, assim como fez Oswald de Andrade naquela 

mesma ocasião. Inclusive interessado que estava na filosofia do novo século, 

não deixava de frequentar “os célebres e concorridos cursos de Henri Bergson 

e Émile Boutroux no Collège de France” (BOTELHO, 2002, p. 67). 

Como vimos, a ideia do Orpheu como uma revista literária de jovens 

poetas dos dois lados do Atlântico começou a ser pensada no Brasil por 

Ronald de Carvalho, na companhia do poeta português Luís de Montalvôr. 

Embora o projeto só fosse começar a tomar corpo quando eles partiram juntos 

para Lisboa e, em seguida, encontram com Fernando Pessoa e Sá-Carneiro a 

                                                           
73 SÁ-CARNEIRO, Mário. Poemas de Paris. In: SARAIVA, 1984, p. 18. 
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quem apresentam a proposta da revista, conforme relata o poeta de 

Mensagem: 

 

Em princípios de 1915 (se não me engano) regressou do Brasil 
Luís de Montalvôr, e uma vez, em Fevereiro (creio), 
encontrando-se no Montanha commigo e com Sá-Carneiro, 
lembrou a ideia de se fazer uma revista literária, trimestral – 
ideia que tinha tido no Brasil, tanto assim que trazia para 
colaboração alguns poetas brasileiros jovens, e a ideia do 
próprio título da revista – “Orpheu”. Acolhemos a idéia com 
enthusiasmo, e como o Sá-Carneiro tinha, além do 
enthusiasmo, a possibilidade material de realizar a revista, 
passou immediatamente a dar o caso por decidido, e desde 
logo se começou a pensar na collaboração. (CORTEX, 1968, p. 
59) 

 

 Foi assim que tudo começou, a ideia trazida do Brasil veio perfeitamente 

ao encontro da expectativa dos poetas portugueses, numa coincidência feliz e 

oportuna. No entanto, não foi oferecido, nem ao poeta português Luís de 

Montalvôr, nem ao brasileiro Ronald de Carvalho, grande destaque na 

organização da revista, apesar de “figurarem” como diretores. 

 
E ficou egualmente assente que figurariam como directores o 
Luís de Montalvôr e um dos poetas brasileiros seus amigos – 
Ronald de Carvalho. Digo “figurar como directores” sem intuito 
algum reservado. A direção real da revista era, e foi sempre, 
conjuncta, por estudo e combinação entre nós trez e também o 
Alfredo Guisado e o Cortez Rodrigues. (Fernando Pessoa in: 
CORTEX, 1968, p. 60) 
 

 Além de dar a ideia da revista literária, juntamente com Montalvôr, 

Ronald de Carvalho contribuiu com um poema para o Orpheu 1. Esse poema 

foi bem-vindo no entendimento de Fernando Pessoa, principalmente porque 

lembrava os poemas de Mallarmé.  

 

Um sonetilho de Ronald de Carvalho vinha, por distração ou 
outro qualquer motivo, mal pontuado. Tinha só um ponto no fim 
das quadras e outro no fim dos tercetos. Esta deficiência 
lembrou-me a extravagância de Mallarmé, alguns de cujos 
poemas não teem pontuação alguma, nem no fim um ponto 
final. E propuz ao Sá-Carneiro com grande alegria d’elle, que 
fizéssemos por esquecimento voluntário, a mesma coisa ao 
soneto de Ronald de Carvalho. Assim sahiu. (Fernando Pessoa 
in: CORTEX, 1968, p. 60) 
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Depois desses episódios concernentes ao número um da revista, Ronald 

de Carvalho desapareceu definitivamente das páginas do Orpheu, seja como 

diretor ou colaborador. Tampouco participou da revista Contemporânea ou de 

qualquer outra publicação considerada como sucessora do Orpheu no quadro 

do Modernismo português. Isso pode ser visto como um “sinal de um possível 

afastamento na sequência da mudança de direção no segundo número” 

(SOUSA, 2015, p. 265). 

 
Figura 14: Ronald de Carvalho, autorretrato enviado a Fernando Pessoa. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.grupoescolar.com/pesquisa/ronald-de-carvalho.html. Acesso 

em: 25-01-2019. 

 

Não se sabe ao certo o motivo de sua ausência a partir do segundo 

número da revista. Mesmo assim, Ronald de Carvalho permaneceu sempre em 

https://www.grupoescolar.com/pesquisa/ronald-de-carvalho.html
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contato direto com António Ferro. O brasileiro ainda chegou a colaborar em 

outras publicações menos pretensiosas em termos de vanguarda como nas 

revistas literárias A Águia, Atlantida e Alma Nova, contribuindo assim com a 

literatura produzida em Portugal com seus sublimes versos de forte tendência 

simbolista, como se pode observar em “Ophelia”: 

 

Traz nas mãos lyrios do azul ignoto 
e um delubro de sóes como lâmpadas calmas,  
queima dentre os vitraes de seu olhar remoto... 
Vejo-a... lenta se esvae... traz uma rosa á boca... 
O jardim plange a um luar de violinos e de almas 
e a noute chora estrellas sobre Ophelia louca...74 

 

Por outro lado, sua participação no Modernismo brasileiro continuaria 

sendo de grande importância. Esteve envolvido na organização da Semana de 

Arte Moderna em 1922, além de funcionar como marchand de obras de arte 

moderna e colecionador vinculado ao círculo dos modernistas. Enviou quadros 

de Paris para Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, utilizando as facilidades 

de sua posição como diplomata e a estrutura do Ministério das Relações 

Exteriores.75 Como se observa na Carta que Ronald de Carvalho enviou a 

Mário de Andrade do Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1924: “Teus 

quadros estão no Ministério do Exterior, entregues ao Dr. Acyr Paes, do Gabinete do 

Ministro”. O poeta carioca permanecerá sempre presente em momentos chave 

da evolução do Modernismo no Brasil, até sua trágica morte num acidente 

aéreo em 1935.  

Ronald de Carvalho cultivou amizade com muitos modernistas e 

manteve correspondência assídua com Mário de Andrade. Como diplomata, ele 

tinha facilidade para viajar e trazer objetos de arte do exterior, assim como 

também levava notícias do Brasil para outros países 

Meu Querido Mário 

Afinal, o embarque! (...) Vou para mais uma batalha, certo de 
que esse duro sacrifício vae refletir de algum modo sobre a 
nossa Causa Modernista. Teu nome ressoará nas paredes de 
ouro e prata dos palácios aztecas. Dá um grande abraço no 

                                                           
74 Primeira publicação de Ronald de Carvalho em Portugal na revista Águia de 31 de jul. 1914. (SOUSA, 
2015, p. 266) 
75 Trata-se das telas Arlequim de Picasso e Futebol de André Lhote, comprados por Tarsila do Amaral a 
pedido de Mário, sendo a última de grande dimensão. Carta de Ronald de Carvalho a Mário de Andrade, 
Rio de Janeiro, 15 set. 1924. IEB-USP, Acervo Mário de Andrade. MA-C-CPL1730. 
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Menotti, no Tacito, no Guilherme, no Luís Aranha, no Couto de 
Barros, em toda essa Corja Ilustre que salvará o Brasil. (Todos 
nós desde o descobrimento, andamos a salvar o Brasil!) 76 

 

 Demonstrando grande generosidade, Ronald de Carvalho facilitou a 

viagem que o casal António Ferro e Fernanda de Castro Ferro realizaria pelo 

Brasil nos anos de 1922 e 1923, inclusive foi o responsável pela apresentação 

da célebre conferência: “A Idade do Jazz Band”, que Ferro proferiu no Trianon 

carioca em 21 de junho de 1922 (SOUSA, 2015, 267). Mas o ponto alto da 

presença de Ferro entre os modernistas brasileiros foi a publicação do 

manifesto “NÓS” na revista Klaxon 3, em 1922. Fato que provavelmente não 

teria ocorrido sem a ajuda de Ronald de Carvalho. 

 Outro colaborador da revista Orpheu, o açoriano Armando Côrtes-

Rodrigues nasceu em Vila Franca, ilha de São Miguel. Sua mãe, D. Ernestina, 

era neta de um italiano, comandante de navio que morreu no mar. Aos seis 

meses perdeu também a mãe e foi criado por uma tia que tinha ascendência 

irlandesa, vivendo num ambiente devoto e permeado por celebrações 

religiosas. Esses fatos marcaram-no profundamente, tanto que vivia dividido 

entre os amigos vanguardistas de Lisboa e a profunda religiosidade popular 

das pequenas comunidades insulares dos Açores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Foto de Côrtes-Rodrigues. 

                                                           
76 Carta de Ronald de Carvalho a Mário de Andrade, Rio de Janeiro, 25 maio 1923. IEB-USP, Acervo Mário 
de Andrade. MA-C-CPL1724. 
 



96 
 

 

 
Fonte: Disponível em:  

https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=221. Acesso em: 25-01-2019. 

 

 Nesse ir e vir de Lisboa para Vila Franca, Côrtes-Rodrigues foi capaz de 

escrever uma consistente obra com temática bastante variada, além dos 

poemas, escreveu peças de teatro que refletiam a influência da paisagem do 

arquipélago tais como O Milhafre (1927) e Quando o Mar Galgou a Terra 

(1932) e dois livros de poemas também inspirados na realidade dos Açores: 

Em Louvor da Humanidade (1924) e O Cântico das Fontes (1934). Ele tinha 

plena consciência das consequências sobre sua obra da existência dupla que 

vivia. No entanto, não se incomodava muito com isso, pelo contrário, encarava 

esse particular como sendo uma vantagem em seu favor com relação com os 

autores da metrópole. 

 

Se tivesse continuado em Lisboa não teria escrito Em Louvor 
da Humanidade da conseqüência do meu regresso a terra. Vim 
de Orpheu, desci ao Povo, subi a uma fase de franciscanismo 
intenso em Cântico das Fontes, meti-me outra vez a caminho 
de Orpheu com Cantares da Noite e depois e mais com Horto 
Fechado e de novo me encontrei surpreendido outra vez na 
fase inicial voltando novamente para a terra no livro que ando a 
escrever (Planície Inquieta, 1987). (CÔRTES-RODRIGUES, 
2002, p. 89) 

 

 Talvez por ter vivido essa existência dupla, não tenha sido muito difícil 

para ele escrever sob um pseudônimo inusitado, embora a transação não 

https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=221
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implicasse apenas uma simples troca de nomes, mas também o desafio de 

assumir uma personagem do sexo oposto, criando com isso a única figura 

feminina do Orpheu, na personificação da poetisa Violante de Cysneiros. 

 
O assunto de principal interesse nesse relato é o da origem do 
“pseudónimo” que veio encriptar a sua participação sob o nome 
de Violante de Cysneiros. Côrtes-Rodrigues contou que o falso 
nome lhe foi sugerido por Pessoa, que achava que uma 
participação feminina favoreceria a revista. (in VV.AA., 1991, p. 
200) 

 

 Esse fato pitoresco, que envolve a criação de uma personagem feminina 

para favorecer a imagem da revista Orpheu demonstra a consciência de 

Fernando Pessoa de que faltava a presença de mulheres na publicação. Assim 

como revela, uma vez mais, o seu fascínio pela criação de personagens que 

vão muito além da ficção e misturam-se com a vida real, como um criador de 

mitos. Dessa maneira, ele não poderia resistir à sedução da heteronímia.  

 

Violante de Cysneiros assina poesia de Cortes Rodrigues. O 
motivo primário de um tal disfarce dá-o o próprio Cortes 
Rodrigues como tendo surgido do seu receio de escolar do 
Curso Superior de Letras perante a irritação, contra Orpheu, de 
um de seus mestres. Receoso da proximidade dos exames, 
pediu que não fosse incluída colaboração sua nesse 2º 
número. E foi Fernando Pessoa que lhe sugeriu que adoptasse 
outro nome e que o adoptasse – seria interessante – feminino. 
Assim ficaria menos sujeita a reconhecimento de cúmplice 
órfico a sua aparência em nome e pessoa às provas orais e 
assegurada, originalmente, a sua fiel comparticipação em 
Orpheu. (Galhoz, 1958, p. XXII) 
 

 Essa singular personagem feminina do Orpheu, Violante de Cysneiros, 

sobreviveu aos dois números publicados da revista, uma vez que Côrtes-

Rodrigues continuou sua prática de assinar com esse pseudônimo, como 

ocorreu com os textos em prosa para um jornal de Vila Franca, durante o ano 

de 1916 (cf. Cysneiros, in VV.AA., 1991, p. 191). Enquanto que os poemas de 

Côrtes-Rodrigues apareceram no número dois de Orpheu com o subtítulo: 

“Dum anónimo ou anónima que se diz chamar-se Violante de Cysneiros” 

(Orpheu, 2). 

Por trás do nome, poderá ser reconhecido algo mais da parte 
de Côrtes-Rodrigues no seu serviço ao movimento literário que 
a revista encarnava. Para além de se ter feito mulher na 
escrita, porque os poemas não só disfarçam Côrtes-Rodrigues 
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mas o transformam numa outra pessoa (cf. Klobucka,1990, p. 
108), estes cumpriram um papel encomiástico para com todos 
os outros colaboradores, naquilo a que Anna Klobucka chamou 
sugestivamente de “orgieta poética” (ibid.). (URIBE, 2015, p. 
330) 

 

Encarnando essa poetisa fictícia ele tem a coragem de se assumir na 

pele da personagem Salomé tão cara aos simbolistas, encarnando nela 

mesma, num poema dedicado ao Sr. Alfredo Pedro Guisado. 

Sobre mistérios já idos 
Ergui-me em curva e de pé 
Do meu corpo fiz sentidos 
Num sonho de Salomé. 
 
Curvos os olhos doridos... 
Curvas as mãos e os braços... 
Todo o meu corpo pedaços 
Dos espelhos dos sentidos... 
 
Dancei... Dancei... E o Ver-Me 
Toda de curva e de pé 
Era o sentido de Ser-Me.77 

 

           Para finalizar a sua participação em Orpheu 2, Violante de Cysneiros 

ousa dedicar um poema a si mesma: “A MIM PROPRIA DE HA DOIS ANOS”, 

onde assume uma refinada sensibilidade de gênero feminino. 

 

As minhas mãos são esguias, 
São fusos brancos d’arminho, 
Onde fiaste e não fias 
O sonho do teu carinho. 
 
As minhas mãos são esguias, 
Côr de rosa são as unhas, 
E nellas todos os dias 
Ponho a pomada que punhas.78 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77  CYSNEIROS, Violante. Orpheu, 2. 1975, p. 63 
78  Idem. 
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Figura 16: Nessa foto, nota-se a forte presença feminina no movimento modernista brasileiro, 
da esquerda para a direita: Pagu, Elsie Lessa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Eugênia 

Álvaro Moreyra, 1928. 

 
Fonte: Disponível em: http://sampfc3c.blogspot.com/. Acesso em: 25-01-2019. 

. 

Se pensarmos na forte participação feminina no movimento modernista 

no Brasil, começando com a pioneira Anita Malfatti, Zina Aita, Pagu e depois a 

participação fundamental de Tarsila do Amaral, podemos constatar as 

diferenças entre os dois modernismos, radicados em lados opostos do 

Atlântico. Foi a exposição de Anita que desencadeou o movimento em São 

Paulo, foi Tarsila que motivou o Manifesto Antropófago de Oswald, sem falar da 

irreverência de Pagu, a musa socialista, e de Zina Aita, a primeira a representar 

o trabalhador braçal numa tela modernista. 

Quanto a Côrtes-Rodrigues, ele próprio, sabe-se apenas que voltou 

definitivamente para os Açores em 1916, a fim de trabalhar como professor em 

escolas de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada. Esse afastamento do 

ambiente lisboeta caiu mal entre os camaradas do Orpheu, como se observa 

numa carta de Fernando Pessoa, que o considerava como um bom amigo. 

 

Aqui lhe deixamos, num abraço, a expressão da nossa 
camaradagem de sempre; e o perpetrador destas linhas, velho 
amigo seu, acrescenta a ele o desejo de que Côrtes-Rodrigues 
se não embrenhe demasiado, como de há tempos se vai 
embrenhando, no catolicismo campestre, pelo qual se aumenta 
o número de vítimas literárias da pieguice frustre e asiática de 
S. Francisco de Assis, um dos mais venenosos e traiçoeiros 
inimigos da mentalidade ocidental. (PESSOA, 2000, p. 522-
523) 

 

http://sampfc3c.blogspot.com/
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 Os comentários ácidos sobre a religiosidade de Côrtes-Rodrigues, que 

se aproximavam da ideia que fazia Nietzsche sobre o cristianismo, acabaram 

por colocar um ponto final no envolvimento dele com os vanguardistas do 

Orpheu. A partir daí, os caminhos deles bifurcam-se, enquanto em Lisboa 

Fernando Pessoa continuava publicando seus poemas em outras revistas 

simpatizantes da vanguarda como Portugal Futurista, Côrtes-Rodrigues tinha 

“uma agitada vida pública como representante cultual da ilha de São Miguel 

em Portugal continental e, ainda noutros países da Europa pelos quais viajou” 

(URIBE, 2015, p. 332). O que ele eventualmente perdeu em prestígio ganhou 

em longevidade, vindo a falecer somente em 1971, em Ponta Delgada, capital 

de sua querida ilha de São Miguel dos Açores. 

Filho do português Gaspar da Costa Guimarães, o poeta Eduardo 

Guimarães é o outro poeta brasileiro que colaborou com seus versos para a 

revista Orpheu. Seu pai sustentou, em Portugal, uma postura antimonárquica 

que resultou em sua fuga para o Brasil, onde passou a residir e constituiu 

família. Foi nesse lar que o menino Eduardo teve acesso aos livros e revelou 

seu interesse pela literatura e a cultura erudita. 

 
A personalidade do jovem Eduardo, de acordo com as 
caracterizações dos amigos e dos intérpretes da sua obra, é 
desde cedo marcada por uma profunda atração pelos livros, 
pela imprensa e pela música, o que definiria a sua reconhecida 
cultura, evidente quer na vasta rede de interlocutores que a sua 
poesia denuncia, quer no acompanhamento sistemático das 
novidades estéticas nacionais e europeias que os ensaios – 
por exemplo os que publicou no Correio do Povo de1925 a 
respeito de Graça Aranha, do conceito de poesia moderna e do 
futurismo italiano – deixam perceber; a prolífera carreira em 
periódicos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro; e a 
expressiva musicalidade dos seus poemas. (SOUSA, 2015, p. 
354) 

 
 
 

Figura 17: Foto de Eduardo Guimarães 
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Fonte: Disponível em: https://maisaosul.wordpress.com/2014/08/21/a-literatura-sul-rio-

grandense/ Disponível em: 29-01-2019. 
  

 Apesar de toda competência e refinamento, Eduardo Guimarães foi o 

grande esquecido do Modernismo português, sendo igualmente apagado da 

história do Modernismo brasileiro, do outro lado do Atlântico. Seu nome foi 

mais ignorado ainda do que o de Ronald de Carvalho, o qual ao retornar ao 

Brasil conseguiu se reintegrar imediatamente ao Modernismo brasileiro. 

 

(...) a ausência de uma entrada dedicada ao seu percurso no 
recente Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 
Português (2008), por contraste com o caso de Ronald de 
Carvalho, o que ajuda a fixar uma imagem contemporânea de 
apagamento do seu contributo e do seu lugar por direito na 
história do modernismo português e do diálogo com o 
modernismo brasileiro; o absoluto esquecimento a que Ronald, 
que conheceu Eduardo Guimarães no Rio de Janeiro e talvez 
tenha contribuído para a sua participação no número 2 do 
Orpheu, vota a sua poesia no celebrado Pequena História da 
Literatura Brasileira, de 1919, e em posteriores incursões 
ensaísticas; ou a inconstância das referências ao poeta nos 
volumes brasileiros de historiografia literária. (SOUSA, 2015, p. 
354) 

  

 Esse apagamento faz lembrar a trajetória da pintora mineira Zina Aita, 

que também esteve presente nas primeiras manifestações do Modernismo no 

Brasil, com uma significativa participação na Semana de Arte Moderna e na 

revista Klaxon; mas que depois desapareceu definitivamente da cena 

https://maisaosul.wordpress.com/2014/08/21/a-literatura-sul-rio-grandense/
https://maisaosul.wordpress.com/2014/08/21/a-literatura-sul-rio-grandense/
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modernista brasileira, após sua viagem para a Itália, ainda em companhia da 

pintora Anita Malfatti. São pessoas que simplesmente desaparecem das redes 

pessoais de influência. Zina Aita, entre outras razões menos claras, porque se 

fixou definitivamente na Itália, portanto fora do eixo Paris, Lisboa, São Paulo e 

Eduardo Guimarães porque se radicou no Rio Grande do Sul, também fora do 

eixo modernista de primeira hora. Mas talvez essas redes de afinidades e 

influência sejam bem mais complexas do que se possa imaginar. 

 Enquanto os poemas de Ronald de Carvalho saíram no número um de 

Orpheu, os de Eduardo Guimarães saíram no número dois. Como se pode 

notar, seu decadentismo é evidente nos versos sem rima de Sob os Teus 

Olhos Sem Lágrimas: 

Ah! não dirás por certo 
que não te amei, que não sofri! 
– Foi-me a tua alma assim como um salão deserto 
onde, uma noite, me perdi. 
 
Um ramo de violetas fenecia 
em cada novel amortalhado pelo pó; 
a purpura das cortinas das cortinas, rubra, estremecia 
presa a cada janella. Eu hesitava, só.79 

  
 Pelo modo extravagante de se vestir e pelas atitudes sarcásticas de se 

exprimir, o artista português radicado em Paris, Santa-Rita Pintor, era uma 

figura bizarra, nem um pouco usual entre os artistas e poetas portugueses da 

época. Dessa maneira, ele circulava displicentemente pelas ruas de Paris e 

Lisboa, sempre exalando arte e provocando as pessoas mais vulgares, que se 

sentiam incomodadas com o seu comportamento desviante. 

 
Alto magro e algo escanzelado, “gracilmente exangue de fim de 
raça”, Guilherme de Santa-Rita “fazia parar a rua” (Parreira, 
1919). Era tão magro, que as costas abaulavam e o pescoço, 
alto e esguio, parecia saltar da cabeça. A juventude inquietante 
exibicionista dava à sua figura altiva um quê de aparentemente 
agressivo. Chamava a atenção ao apresentar-se todo vestido 
de preto, não só o casaco e a gravata, mas também a camisa, 
as luvas, as botas e o chapéu. Às vezes, quando o vento subia 
o Tejo e invadia as ruas da cidade, ele substituía o chapéu por 
um gorro que enterrava na cabeça, tornando a sua figura ainda 
mais invulgar. Foi assim que o dramaturgo e fotógrafo amador 
Vitoriano Braga o retratou. (SERRA, 2015, 393)  

 
 

                                                           
79 GUIMARÃES, Eduardo. Orpheu 2. 
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Figura 18: Foto de Santa-Rita Pintor. 

 
 

Fonte: Disponível em: https://ardina.news/article/2018_04_28_37533141_mais-uma-
performance-de-santa-rita-pintor. Acesso em 25-01-2019. 

 

A sua pintura Cabeça de Orpheu nos Infernos, de 1913, encontra-se em 

perfeita sintonia com o que estava acontecendo naquele momento em que 

Pablo Picasso lançava a sua versão do Cubismo, ao mesmo tempo em que 

inspirava os amigos portugueses, que dois anos depois se reuniram em torno 

da revista Orpheu. 

 
O gênio e a loucura faziam parte de seu destino, do seu modo 
de estar, dessa pose aristocrática em que acreditava, em que 
afinal todos os do Orpheu acreditavam. Era não só um modo 
de estar, mas também de ser. Só assim... só assim se poderia 
criar o “homem moderno” e uma nova arte. (SERRA, 2015, p. 
394-395) 

 
 

Figura 19: Santa-Rita Pintor, Cabeça de Orfeu dos  Infernos, óleo sobre tela, 1913.  

https://ardina.news/article/2018_04_28_37533141_mais-uma-performance-de-santa-rita-pintor
https://ardina.news/article/2018_04_28_37533141_mais-uma-performance-de-santa-rita-pintor
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Coleção Particular.  

 

Fonte: Disponível em: http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/2013/10/santa-rita-pintor.html, 

acesso em: 18-01-2017. 

Em Paris Santa-Rita se sentia completamente à vontade, buscando a 

companhia dos artistas de vanguarda que lá residiam, sem nunca abandonar 

os amigos portugueses. 

 

Fora para Paris em 1910. A cidade seduzira-o desde a primeira 
hora, apesar de todos os sofrimentos. Recordava a exposição 
dos futuristas em Paris havia três anos, em 5 de Fevereiro, na 
Galeria Bernheim-Jeune. Lembrava-se igualmente de como 
abordara Marinetti e lhe propusera traduzir para o português os 
escritos e manifestos futuristas. Queria causar impacto. Mas 
Sá-Carneiro não o apoiaria. (SERRA, 2015, p. 396) 
 
 

 Em 1912 Amadeo de Souza-Cardoso já havia exposto suas obras 

no Salão de Outono, em Paris, podendo ser considerado, como aconteceu com 
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Anita Malfatti no Brasil, um pioneiro do Modernismo Português. Assim, quando 

algumas de suas pinturas estavam previstas para sair impressas no Orpheu 3, 

ele já era um artista reconhecido e com uma linguagem bem estruturada. 

Participou no famoso Armory Show, em Nova Iorque, “onde seus oito quadros 

lá expostos chamaram a atenção de um dos principais organizadores, Walter 

Pach. Daí em diante, o crítico americano seria um dos mais incansáveis 

promotores da obra do pintor português” (SAPEGA, 2015, p. 422). 

 

Entre os quadros pintados por Amadeo de Sousa-Cardoso em 
1914-1915, contam-se uma série de máscaras e cabeças, e 
outra dedicada à representação meio abstrata de alvos. Nesse 
momento, o artista deixava para trás as experiências cubistas e 
o abstracionismo que tinham ocupado o seu interesse nos anos 
anteriores, para incorporar elementos mais relacionados com 
um expressionismo mais figurativo. No primeiro dos casos (das 
máscaras), a temática revela uma certa hibridez de influências. 
Se bem que outros pintores do meio parisiense (Picasso 
oferecendo o exemplo mais evidente desta tendência) também 
mostrassem um fascínio pelo primitivismo denotado nas 
máscaras africanas em voga nessa altura, ao qual 
acrescentavam a matriz racional do cubismo (França, 1991, p. 
89) (SERRA, 2015, p. 423). 
 

 

Outros fatos ocorridos demonstram ainda atitudes e comportamentos 

semelhantes entre os participantes do Modernismo em Portugal no Brasil. Tal 

foi o caso da reação dos poetas de Orpheu às críticas raivosas dirigidas contra 

a exposição do pintor modernista Amadeo de Souza-Cardoso, em 1916. Essa 

situação pode ser comparada ao caso da artista paulista Anita Malfatti, apenas 

um ano depois, quando foi criticada abusivamente por Monteiro Lobato, 

recebendo igualmente, logo em seguida, a solidariedade dos companheiros 

modernistas de São Paulo. 

Em Portugal, em dezembro de 1916, Amadeo de Souza-Cardoso 

promoveu, na cidade do Porto e depois em Lisboa, uma mostra em que reunia 

114 de suas pinturas sob o título de Abstraccionismo. A crítica foi dura com ele, 

porém Os rapazes do Orpheu responderam prontamente aos ataques. 
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Figura 20: Foto de Amadeo de Souza-Cardoso. 

 
Fonte: Disponível em: http://charcofrio.blogspot.com/2011/01/amadeo-de-souza-cardoso.html. 

Acesso em: 25-01-2019. 
 

 

Assim proclamava o Manifesto da Exposição de Amadeo de Sousa 

Cardoso, que Almada Negreiros teve a iniciativa de publicar um manifesto80 

naquela ocasião em defesa do pintor futurista português: 

 

Amadeo de Souza Cardozo é a primeira Descoberta de 
Portugal na Europa no século XX. O limite da descoberta é 
infinito porque o sentido da Descoberta muda de substância e 
cresce em interesse ⎯ por isso que a Descoberta do Caminho 
Marítimo prá Índia é menos importante que a Exposição de 
Amadeo de Souza Cardozo na Liga Naval de Lisboa.81 
 
 
 
 

 
 

                                                           
80 Veja em anexo: MANIFESTO AMADEO DE SOUZA-CARDOZO. 

81 Esse manifesto é assinado: José de Almada Negreiros - Poeta Futurista; Lisboa, 12 de dezembro de 
1916. Veja em anexo o texto completo do Manifesto. 

http://charcofrio.blogspot.com/2011/01/amadeo-de-souza-cardoso.html
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Figura 21:  Amadeo de Souza-Cardoso, Retrato de Francisco Ferreira Cardoso, 1912, 
óleo sobre cartão. Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso. 

 

 
Disponível em: 

Fonte: Disponível em: http://quadrogiz.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html, 
acesso em: 18-01-2017. 

 
 

Traços comuns de coesão e afinidade entre os participantes do 

movimento português, que vão além da divisão entre as linguagens de cada 

um, justificavam a atitude solidária de Almada Negreiros. Ele seria o 

emblemático artista órfico, pois reunia em uma só pessoa o artista visual, o 

poeta e o dramaturgo. 

A revista Orpheu irmanava artistas, poetas e escritores, de tal maneira 

que o ataque sofrido por um deles ofendia a todos. Dessa maneira, não é de se 

estranhar que tenha sido Almada Negreiros o encarregado de responder às 

agressões endereçadas ao pintor Amadeo de Souza-Cardoso no formato de 
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manifesto. É a voz do grupo de Orpheu que assim se faz ouvir quando todos se 

sentiram injustamente atacados, juntamente com o pintor. Fatos como este 

serviram para reforçar o vínculo de pertença e identificação que existia entre os 

participantes do movimento modernista em Portugal e que se repetiram de 

modo bastante semelhante no Brasil, nos anos vindouros. 

 

Figura 22: Amadeo de Souza-Cardoso, Serrana Poem in colour (c. 1915). 

 
Fonte: Disponível em:  

https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/24369103166. Acesso em: 25-01-2019. 

 

Em São Paulo, o espírito gregário também prevalecerá perante um meio 

hostil e uma crítica conservadora. Semelhantemente ao que havia ocorrido em 

Portugal com Amadeo de Souza-Cardoso, os futuristas de São Paulo, cada um 

do seu modo, partiram de imediato em defesa da pintora Anita Malfatti quando 

foi severamente criticada nas colunas do jornal O Estado de S. Paulo, naquele 

artigo oportunista assinado pelo escritor Monteiro Lobato. 

 

Na época da exposição, Oswald de Andrade tenta uma defesa, 
da pintora e da arte nova, e Mário de Andrade faz um poema… 
parnasiano em honra a O Homem Amarelo. Mário escreverá 
depois que: “Aqueles quadros foram a revelação, e ilhados na 
enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, três ou 

https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/24369103166
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quatro, delirávamos de êxtase diante de quadros que se 
chamavam O Homem Amarelo, A Mulher de Cabelos Verdes”. 
Essa polêmica em torno da segunda individual de Anita Malfatti 
marca o início do movimento modernista82. 
 

 A “diatribe terrível assinada por Monteiro Lobato, cuja autoridade crescia 

nas letras nacionais” 83, de fato, chocou todos os modernistas que se uniram 

para defender a pintora. Porém, ao que parece não puderam mudar a situação 

de perda moral e financeira. No entanto, acolheram a pintora no grupo e a 

convidaram, anos mais tarde, para participar da Semana de Arte Moderna que 

estavam organizando no Teatro Municipal. Oswald de Andrade apresenta a sua 

versão do episódio: 

 
Anita, menina nesse momento, sofreu um grande choque. 
Houve compradores que devolveram os seus quadros. E ficou 
no ar a onda de hostilidade que depois continuou a persegui-la. 
Pelas colunas do Jornal do Comércio, eu tentei defendê-la, 
mas fi-lo timidamente, pois não tinha autoridade para enfrentar 
Lobato e sua grei. Meu artigo era assinado pelas iniciais O.A84.   

 

Se no Brasil foi o escritor e crítico Monteiro Lobato quem atacou 

indiretamente o grupo dos modernistas, ao desqualificar o trabalho de Anita, 

em Portugal, Júlio Dantas foi um dos primeiros intelectuais conservadores, em 

Lisboa, a reagir contra a posição vanguardista representada pela revista 

Orpheu. Aproveitando-se de sua popularidade como escritor e autor teatral de 

sucesso junto ao grande público, Dantas estabeleceu o tom de animosidade 

contra os poetas e artistas “futuristas” portugueses. Na ocasião escreveu a 

crônica: Poetas Paranoicos publicado na revista Ilustração Portuguesa. Essa 

crítica cheia de perversidade assemelha-se, mais uma vez, ao artigo de 

Monteiro Lobato no jornal O Estado de S. Paulo, a começar pelo título 

pejorativo, que desqualifica o estado mental dos jovens poetas e artistas 

portugueses:85 

 

                                                           
82 ROSSETTI, Marta. Modernismo; in Revista da USP. São Paulo, n. 94, jun./jul./ago., 2012, p. 130. 

83 ANDRADE, Oswald. Oswald de Andrade: obras completas. São Paulo: Ed. Globo, 1991, p. 27. 

84 Idem.  

85 O artigo de autoria de Monteiro Lobato foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 20 de 
dezembro de 1917, com o título A Propósito da Exposição Malfatti, sendo republicada em 1919 no livro 
Ideias de Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, com o título Paranoia ou Mistificação? 
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Poetas-Paranoicos 

Alguns rapazes, com muita mocidade e muito bom humor, 
publicaram há dias, uma revista literária em Lisboa. [...] A 
imprensa fez a essa revista um tão extraordinário reclame, que 
a primeira edição esgotou-se e já se está imprimindo a 
segunda. Ora semelhante atitude está longe de ser inofensiva 
ou indiferente. Em primeiro lugar, consagra uma injustiça 
fundamental; em segundo lugar, favorece e prepara uma 
seleção invertida. Eu bem sei que o reclame a certas obras é 
às vezes feito à custa de veemente suspeita de alienação 
mental que pesa sobre os seus autores. Mas nesse caso, como 
em muitos outros, é justo confessar que os loucos não são 
precisamente os poetas, mais ou menos extravagantes, que 
querem ser lidos, discutidos e comparados; quem não tem 
juízo é quem os lê, quem os discute e quem os compra86. 
 

 

A manifestação de um escritor de sucesso como Júlio Dantas, por sua 

vez, provocou a resposta intempestiva dos modernistas do grupo de Orpheu, 

novamente encabeçada por Almada Negreiros que publicou em 1916 o 

Manifesto Anti-Dantas, além de endereçar ao crítico todo um trecho do poema 

A Cena do ódio que estava programado para sair no número 3 de Orpheu. 

 

Tu arreganhas os dentes quando te falam d’Orpheu 
e pões-te a rir, como pretos sem saber porquê. 
E chamas-me doido a Mim 
que sei e sinto o que escrevi! 

 

 Como prova de que os “rapazes do Orpheu” estavam bem pouco 

preocupados com a animosidade dos críticos conservadores que o número um 

da revista provocou, o número dois do Orpheu abriu com poemas inéditos de 

Ângelo de Lima, este sim internado num manicômio de Lisboa. 

– Já fui... uma Creança Pubescente 
Que des’brocha em Amor Inconsciente 
Como n’um Vago Sonho... Comovente 
Desbrocha uma Rosa Olorescente 
– A Adolescente... Casta e Curiosa! 
 (...) 
E se Há de Amor, algum Amor Eleito, 
Aquela Tambem Fui, que Ninguem Fôsse, 
Que, n’um Mysterio, como o Inferno, Doce, 
Amei a Minha Filha, no seu Leito... 
(LIMA, 1975, p. 10) 
 

                                                           
86 Dantas, citado por Nuno Júdice, 1915. O ano de todas as rupturas, in: DIX, Steffen (org.). O ano de 
Orpheu: 1915 ...op. cit., p. 57. 
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Apesar do fato de O guardador de Rebanhos somente ter sido publicado 

postumamente, em 1946, esse conjunto de poemas escritos por Fernando 

Pessoa antecipou o que estaria por vir com a publicação do Orpheu. 

Constituído por versos envoltos num clima de epifania (noite triunfal), eles 

fazem lembrar o episódio que envolveu a escrita do livro de Mário de Andrade, 

Paulicéia Desvairada, cujos versos teriam sido inspirados pela visão da 

Cabeça de Cristo, ou Cristo de Trancinhas, uma magistral escultura de Victor 

Brecheret, considerada bizarra e que causou estranhamento naquele momento 

entre os membros da família do próprio Mário. Vale lembrar que esse livro 

apresentava um prefácio escrito pelo autor, que discorria sobre seus pontos de 

vista estéticos: 

Não sou futurista (de Marinetti). Disse e repito-o. Tenho pontos 
de contacto com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-
me de futurista, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do 
artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo, que desejei a 
morte do mundo. Era vaidoso. Quis sair da obscuridade.87 
 

Com relação aos poemas incluídos no Guardador de Rebanhos de 

Fernando Pessoa, eles não vieram a ser imediatamente publicados como foi o 

caso de Paulicéia Desvairada de Mário de Andrade. Porém, se tornaram parte 

do Espólio de Fernando Pessoa, reunido naquele mítico baú, custodiado pela 

Biblioteca Nacional em Lisboa. Esse caixote de madeira tornou-se o símbolo da 

herança deixada por um dos maiores poetas portugueses. Seu conteúdo 

permaneceu oculto por décadas e, quando aberto, revelou um conteúdo 

literário extraordinário. 

 
Após encontrá-lo, heterônimos como Álvaro de Campos 
tiveram sua obra aumentada em mais de três vezes, só para 
dar um exemplo. Todo o seu conteúdo está na Biblioteca 
Nacional de Portugal e inclui mais de 25 mil folhas, entre 
poesias, contos, críticas literárias, traduções, textos políticos, 
horóscopos e outros tantos milhares de rascunhos e 
anotações88. 
 

 Lisboa: o que o turista deve ver é outro livro escrito por Fernando 

Pessoa, no início da década de 1920, sendo também uma obra que 

                                                           
87 ANDRADE, Mário. Prefácio Interessantíssimo; in: Rodrigues, A. Medina (et al). Antologia da Literatura 
Brasileira: Textos Comentados. São Paulo: Marco, 1979. vol. 2, pp. 28-32. 

88 CORREIA FILHO, João. Lisboa em Pessoa... op. cit., p. 23. 
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permaneceu oculta por longo tempo, até os anos de1990, ficando perdida entre 

os milhares de papéis que o poeta guardava em seu baú. “Neste texto, Pessoa 

convida-nos a conhecer a cidade numa longa viagem de automóvel, durante a 

qual vai tecendo comentários e dando informações precisas sobre a história de 

cada local visitado” 89. Dessa maneira, Fernando Pessoa faz várias referências 

a artistas portugueses cujas obras podiam ser apreciadas em Lisboa naquela 

época.  

Percebe-se que os poemas de Fernando Pessoa que apareceram na 

revista Orpheu, em seu próprio nome e de seus heterônimos eram somente a 

ponta de um iceberg extraordinário em termos de criação e novidade estética. 

Por isso, a importância da publicação da revista em 1915, pois se não fosse 

pelos poemas de Fernando Pessoa e seus heterônimos publicados nas 

páginas do Orpheu, o público teria que aguardar ainda mais tempo para 

conhecer a produção inédita do grande poeta modernista lusitano, enquanto o 

modernismo de língua portuguesa teria que se deixar por esperar.  

Desta maneira, “A riqueza da sua mítica arca alimentará, ao longo do 

século passado até os dias de hoje, a renovação e ampliação do corpo dos 

seus textos e das leituras críticas por eles sugeridas” 90. No Brasil não seria 

muito diferente. Se não fosse a Semana de Arte Moderna de 1922, e sua 

continuidade estabelecida nas páginas da revista Klaxon, o Modernismo não 

teria tido o impacto que alcançou e tampouco a repercussão estética imediata 

em São Paulo e posteriormente em outras partes do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Idem, p. 14. 

90 Carina Infante do Carmo. 100 anos da revista Orpheu; in: O Militante: PCP – Reflexão e Prática. 
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Figura 23: Almada Negreiros, Autorretrato num grupo, 1925, óleo sobre tela. Fundação 
Calouste Gulbenkian.  

 
Disponível em: https://caroferalpalma.wordpress.com/2013/10/16/almada-negreiros-auto-

retrato-num-grupo/, acesso em: 18-01-2017. 

 

Mais uma característica marcante e comum, tanto do movimento 

português quanto do brasileiro, em seus primeiros momentos, seria a 

convergência de propósitos entre a literatura, as artes plásticas e demais artes. 

Como coloca o pintor e poeta Almada Negreiros em seu livro Orpheu: 1915-

1965,91 publicado por ocasião do cinquentenário da publicação da revista: 

Há quem persista em que Orpheu foi início de uma época das 

letras quando afinal era já a consequência do encontro das 

letras e da pintura. Era mesmo a primeira vez que tal acontecia 

em Portugal desde o nosso século XV. Entretanto as letras 

eram as aficcionadas da pintura, e a pintura a aficcionada das 

letras, e perdendo fronteiras, o encontro das letras e da pintura 

estava sempre por dar-se, e desse modo era-lhes arrebatada a 

única possibilidade de encontro.  

O grande poeta órfico, também dramaturgo e artista plástico, Almada 

Negreiros, chega a generalizar o significativo encontro entre a literatura e as 

                                                           
91 NEGREIROS, José de Almada. Orpheu: 1915-1965. Lisboa: Ática, 1965. 



114 
 

 

outras artes, como uma tendência já presente em sua origem nas vanguardas 

parisienses. Dessa meneira, “Orpheu dava aqui e entre os primeiros em todo o 

mundo o mesmo que eclodia pouco antes em Paris: o encontro das letras e da 

pintura. Esse encontro secularmente aprazado, esse encontro continuamente 

abortado” 92. 

Em termos de recepção pelo público e pela crítica, entre o movimento 

português e o brasileiro há ainda inúmeros outros episódios semelhantes que 

podem servir como termos de comparação, apesar das profundas diferenças 

contextuais de cada sociedade. A crítica lisboeta massacrou a revista 

portuguesa, o que não pode deixar de lembrar a reação da elite conservadora 

paulista às primeiras iniciativas da “geração de 22”. Pois a imprensa 

portuguesa conservadora reagiu com o mesmo tom de agressividade e 

desprezo, como se nota no artigo comentando sobre Orpheu no jornal da 

cidade do Porto O Primeiro de Janeiro93: 

  

Em literatura, como em arte, o futurismo não tem produzido 
senão aberrações. A lira deste Orpheu não mostra sonoridade 
nem grandeza. Há, com efeito, nas composições da nova 
escola, muita coisa nova; mas a crítica se mostra implacável 
com os colaboradores da original revista, que começam a 
produzir exemplares curiosos, no gênero da literatura de 
manicômio. 

 

Passados mais de 100 anos, Orpheu continua motivando calorosas 

discussões. Sua importância não se deve apenas ao tumulto que seus dois 

únicos números publicados provocaram; mas, sobretudo aos seus 

desdobramentos posteriores. Várias outras revistas, que também tiveram vida 

breve, surgiram em seguida em Portugal como: Exílio (1915); Centauro 

(1916); Portugal Futurista (1917); Contemporânea (1922); Athena (1924). 

Dessa maneira, os poetas de vanguarda como Fernando Pessoa, Luís 

Montalvôr e os artistas Souza-Cardoso, Santa-Rita, Almada Negreiros, dentre 

outros, deram continuidade à revolução artística iniciada quando foi publicado o 

primeiro número da revista Orpheu. Mas a interrupção da revista, quando se 

                                                           
92 Idem. 

93 Artigo não assinado publicado no jornal O Primeiro de Janeiro, Porto, 7 de abr. 1915; in: Notas 
comentários coligidos por Maria AlieteGalhoz na sua introdução à reedição de Orpheu 2. Lisboa, Ática, 
1976, p. VIII-XIV. 
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esperava o terceiro número foi inevitável. “Para o Orpheu 3 falha o 

financiamento, antes garantido pela família de Sá-Carneiro: com o suicídio 

deste último, em 1916, Pessoa não volta a encontrar um parceiro à altura” 94. 

Anos depois, em sua Pequena história da moderna poesia 

portuguesa, José Régio95 faz uma reflexão sobre o significado que teve a 

revista Orpheu para o Modernismo em Portugal:  

As mais arrojadas concepções estéticas apareciam então lá 
fora, ou haviam aparecido, proclamando cada qual por sua vez 
a descoberta da verdadeira arte atual: o futurismo italiano, o 
cubismo, o dadaísmo e o ultrarrealismo franceses, o 
expressionismo alemão, e todas as correntes mais ou menos 
derivadas ou apenas lançavam então ao ar o fogo dos seus 
manifestos estridentes, rangentes, intolerantes; fogo que 
algumas vezes ameaçava apagar-se com uma facilidade 
proporcional à com que esfuziara. Em tais manifestações se 
misturava o espírito de blague e sarcasmo com a seriedade 
consciente ou involuntária96.  
 

Um acontecimento cultural capaz de causar escândalos na pacata 

Lisboa do início do século XX e que, ainda hoje, mais de 100 anos depois, 

consegue provocar discussões variadas, tornou-se um fato histórico que não 

pode ser facilmente apagado da memória dos países de língua portuguesa.  

Embora os poetas e artistas do Orpheu não tivessem uma intenção 

programática, desencadearam discussões estéticas e filosóficas sobre a 

modernidade de longo alcance, um acontecimento que seus contemporâneos 

em Portugal não haviam conseguido fazer até então. 

Por outro lado, não devemos menosprezar a contextualização dos fatos 

culturais por ocasião da publicação da revista Orpheu. É verdade que Portugal 

não estava envolvido no cenário da I Guerra Mundial na mesma proporção que 

se encontrava a França, a Alemanha e mesmo a Itália; porém, mutatis 

mutandis, o país fazia parte de uma periferia do espaço europeu, bem próxima 

dos conflitos que acabaram por modificar radicalmente o futuro da humanidade, 

não sem o sacrifício de milhares de vidas humanas. Senão por isso, o que 

                                                           
94 Carina Infante do Carmo. 100 anos da revista Orpheu; in: O Militante: PCP – Reflexão e Prática... op. 
cit.   

95 REGIO, José. Pequena história da moderna poesia portuguesa. 2ª. edição corrigida. Lisboa, Editorial 
Inquérito, s.d., p. 86. 

96 Idem, p. 86. 
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poderia provocar tamanha ira em um poeta lírico como Álvaro de Campos, que 

declara em seu “Ultimatum”?97 

 

Mandado de despejo aos mandarins da Europa! Fora.  
Fora tu, Anatole France, Epicuro de farmacopeia homeopática, 
tênia-Jaurès do Ancien Régime, salada de Renan-Flaubert em 
loiça do século dezassete, falsificada! [...] 
Fora tu, Yeats da céltica bruma à roda de poste sem 
indicações, saco de podres que veio à praia do naufrágio do 
simbolismo inglês! [...] 
Falência dos povos e dos destinos – falência total! 
Desfile das nações para o meu Desprezo! 
Tu ambição italiana, cão de colo chamado César! 
Tu, “esforço francês”, galo depenado com a pele pintada de 
penas! [...] 
Tu, Estados Unidos da América, síntese-bastarda da baixa-
Europa, alho da açorda transatlântica, pronúncia nasal do 
modernismo inestético! [...] 

 

Portugal no contexto europeu 

O pintor francês Robert Delaunay, acompanhado de sua mulher 

Sonia Delaunay, passou uma longa temporada em Portugal, sendo um artista 

identificado com as novas tendências artísticas parisienses; como afirma o 

crítico de arte Guillaume Apollinaire, comentando uma exposição do artista na 

Galerie Barbazanges, em 1912: 

Artiste d’avenir, Robert Delaunay, qui montre ici la plus grande 

partie des production, est um des rares peintres de la jeune 

génération qui, après avoir fait partie, tour à tour, des premières 

écoles artistiques, se soit isole pour reagir contre leurs 

tendances uniquement décoratives. L’art de Robert Delaunay 

est mouvementé et ne manque pas de force. Les pâtés de 

maisons, les perspectives architecturales des villes, la tour 

Eiffel surtout, voilà quels sont lês thèmes lês plus 

caracteristiques d’unartiste que a de l’univers une vision 

monumentale, décomposée em lumières violentes.98 

                                                           
97 Separata da revista Portugal futurista (número único). Lisboa, 1917. 

98 APOLLINAIRE, Guillaume. Apollinaire on artessays and reviews, 1902-1918; textesréunis avec 

préf.et notes par L.C. Breuning. Paris: Guillimard, 1993, p. 281. Artista do futuro, Robert Delaunay, que 

mostra aqui a maior parte da produção, é um dos poucos pintores da geração mais jovem que, por sua vez, 

fizeram parte das primeiras escolas artísticas, isoladas para reagir contra suas apenas tendências 

decorativas. A arte de Robert Delaunay é agitado e não falta força. Os quarteirões da cidade, as 

perspectivas arquitetônicas das cidades, especialmente a Torre Eiffel, são os temas mais característicos de 

um artista do que o universo tem uma visão monumental, decomposta em luzes violentas. 
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Figura 24: Foto de Sonia e Robert Delaunay. 

 
Fonte: Disponível em:  

https://amigos-de-portugal.blogspot.com/2008/06/robert-e-sonia-delaunay.html. Acesso 
em: 25-01-2019. 

 

Deslocados por causa da guerra na França, a presença do casal 

Delaunay foi muito importante para situar Portugal no mapa do Modernismo 

europeu. Eles já conheciam Sá-Carneiro de Paris e esperavam encontrá-lo em 

Lisboa durante esta visita, o que acabou não ocorrendo, porque o poeta morreu 

na França nesse meio tempo 99. Além de Sá-Carneiro eles contavam com 

outros amigos portugueses, como Eduardo Vianna, Amadeo de Souza-

Cardoso, José Pacheco e Almada Negreiros. Tanto que, acabaram 

permanecendo em Portugal mais do que o tempo previsto. Trabalharam em 

conjunto com o pintor Amadeo de Souza-Cardoso e produziram um importante 

trabalho de arte moderna. A partir dos primeiros momentos, ficaram 

encantados com a luminosidade do Sul da Europa e como o exotismo dos 

costumes portugueses. 

 

                                                           
99  Em 1916, numa carta endereçada a Fernando Pessoa, Sá-Carneiro expressa sua intenção de suicidar-
se, o que acaba por consumar-se no dia 26 de abril, num quarto do Hotel Nice, em Paris. 

https://amigos-de-portugal.blogspot.com/2008/06/robert-e-sonia-delaunay.html
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Figura 25: Robert Delaunay, Portuguesa (La gran portuguesa), 1916, cera sobre tela, 1916. 

Coleção Carmen Thyssen-Bornemisza.  

 

Disponível em: http://www.museothyssen.org/en/thyssen/zoom_obra/495, acesso: 23-01-2017. 

 
Numa casa frente ao mar, com cactos no jardim, tiveram aquilo 
a que ela chama a “vida sonhada”, trabalhando de manhã à 
tarde, tranquilamente. Vila do Conde era “um mundo à parte”, 
feito de “casas brancas, de um branco brilhante”, e de 
“mulheres hieráticas como formas antigas”. Um mundo que se 
revelava nos pormenores - das cores dos xailes às “melancias 
verde-escuras, por dentro vermelho-vivo a desmaiar em 
rosas”.100 

 

O casal Delaunay entusiasmou-se, sobretudo, com a região do rio 

Minho, como revelam suas primeiras impressões: “Mal chegamos a este país, 

sentimo-nos envolvidos por uma atmosfera de sonho, de quietude [...] as cores 

se entrechocam, se exaltam a uma velocidade vertiginosa. Contrastes violentos 

de manchas coloridas [...] formas arredondadas e deslumbrantes” 

(DELAUNAY, in: FERREIRA, 1972, p. 6). A partir daquele momento eles 

                                                           
100 Registro de Sonia Delaunay em sua autobiografia Nousironsjusqu’ausoleil, publicada em 1978, um 
ano antes da sua morte. Disponível em:  
https://www.publico.pt/2015/11/22/culturaipsilon/noticia/delaunay-1714844, acesso em: 23 jan. 2017. 
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aplicaram suas experiências sensíveis às obras de vanguarda que produziram 

em Portugal no período. 

Além de Fernando Pessoa, vale a pena lembrar, também, outros poetas 

que viveram aquele momento modernista como Aquilino Ribeiro, Camilo 

Pessanha e Raul Brandão. Não obstante, foi Orpheu que abriu as portas para 

as manifestações da vanguarda em Portugal a partir do ano de 1915. Em 

seguida vieram outras publicações que garantiram a continuidade do 

Modernismo nas páginas de outras revistas como  Portugal Futurista. 

Depois disso, a convergência entre literatura e arte só fez aumentar. 

Apesar do subtítulo “revista literária”, Orpheu estabeleceu a interlocução entre 

grafismo e palavra, entre pintura e poesia, conforme já vinha ocorrendo nas 

artes editoriais europeias daquele período. E não se pode dizer que a 

dimensão visual seria uma mera ilustração da palavra escrita. A revista 

portuguesa mostrava-se assim sensível às inovações trazidas por poetas 

simbolistas franceses como Stéphane Mallarmé. Uma vez que o espaço da 

página impressa era amplamente explorado. Almada Negreiros assinava 

como “desenhador” de seus pequenos contos poéticos, “Frisos”, plenos de 

imagismo. Em Orpheu 2, a poesia também ganhou seu estatuto gráfico nos 

poemas de Ângelo de Lima, ou em Ode marítima, de Álvaro de Campos, em 

Manucure, de Sá-Carneiro, exercício de escrita nos moldes da montagem 

cubista que dialogava com a reprodução das composições plásticas de Santa-

Rita Pintor, e que estavam programadas para sair em Orpheu 3. Sem falar da 

participação de Amadeo de Souza-Cardoso, considerado o mais notável pintor 

português daquele início de século. 

A abertura de Chuva oblíqua, publicado em Orpheu 2, com a data de 8 

de março de 1914; “o dia triunfal” em que Pessoa situa e encena a gênese dos 

seus heterônimos, numa carta dirigida a Casais Monteiro e que a revista 

Presença publicou em junho de 1937: 

 
O porto que sonho é sombrio e pálido  
E esta paisagem é cheia de sol deste lado... 
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio 
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol... 
Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo…101 
 

                                                           
101   Fernando Pessoa, Chuva oblíqua – poemas interseccionistas in: Ficções do Interlúdio 1914-
1935, ed. Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 13. 
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Pode-se assim traçar a linhagem literária de Fernando Pessoa, pois era 

herdeiro direto de Cesário Verde e do simbolista Camilo Pessanha, Antero de 

Quental, Junqueiro, Gomes Leal, Nobre; bem como de poetas de língua inglesa 

como Edgar Allan Poe e Walt Whitman.  

Ele se alinhava desse modo à crise da linguagem literária e da arte do 

início do século XX, não só pelos temas explorados, mas também e, 

principalmente, pela mudança dos sistemas de representação e dos modos de 

pensar. Trata-se de uma visão de mundo que tem na literatura personagens 

que assumem múltiplas faces, enquanto a arte não se permite mais representar 

o objeto apenas a partir de uma perspectiva única. 

 
Há cem anos, a mais famosa e polémica revista literária 
portuguesa firmou a marca modernista na nossa literatura: à 
entrada do século XX, alimentou a ideia de um estado 
nascente e interrogativo da linguagem; sublinhou o sentido da 
perda da presença do ser no mundo, multiplicado nas imagens 
e representações dos outros-de-si; convocou o novo, o 
revolucionário, o apocalíptico ou, simplesmente, o transitório, 
sob formas de composição aberta, do fragmento e do sentido 
suspenso e inconcluso. Ali se identifica um epicentro de 
suspeita e desafio criador que integra a modernidade estética, 
transformando indelevelmente as formas de expressão do 
pensamento, da representação artística e da invenção verbal 
em língua portuguesa102. 

 

 Desta maneira, a revista Orpheu obsequiou acertar o relógio da 

literatura e da arte portuguesa de acordo com o que estava acontecendo em 

Paris e outras regiões da Europa. Um processo semelhante haveria de ocorrer 

igualmente no Brasil a partir de 1917, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

102  CARMO, Carina Infante do.  100 anos da revista Orpheu; in: O Militante: PCP – Reflexão e 
Prática... op. cit. 
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3. Klaxon e a Semana de Arte Moderna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A eliminação de limites e barreiras nos 
gêneros, a intercomunicação geral. A arte 
colocando toda a experiência de significar o 
mundo e o mundo como experiência estética. 
Nesse sentido, ele [Oswald de Andrade] 
descobre uma forma de expressão totalmente 
brasileira, um pop brasileiro quando ainda não 
se falava em pop. (Zé Celso)103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 A dramaturgia de Oswald de Andrade, em entrevista realizada por Tite Lemos, aParte, no. 1, TUSP, 
março e abril de 1968. 
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Desde o começo do novo século, o Brasil tentava inserir-se nos novos 

tempos que se caracterizavam pela industrialização e as amenidades dos 

costumes, tendo como símbolo a luz elétrica e o automóvel. A reforma pela 

qual passou a cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1903, sob a administração 

do prefeito Pereira Passos, desejava criar uma nova imagem da capital do 

Brasil inspirada nos bulevares de Paris. Ergueu-se então o Teatro Municipal, o 

Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional, numa tentativa de 

abertura aos novos tempos104.  

Enquanto isso, São Paulo também se modernizava rapidamente, a partir 

de uma realidade bastante diversa, baseada no café, nas levas de imigrantes e 

numa indústria nascente. Culturalmente, “São Paulo é já a cidade que pede 

romancistas e poetas, que impõe pasmosos problemas humanos e agita, no 

seu tumulto discreto, egoísta e inteligente, as profundas revoluções criadoras 

de imortalidades” 105. 
 

Figura 26: Foto de São Paulo, Belle Époque, 1913. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.saopauloinfoco.com.br/theatro-municipal-sp/ 

Acesso em: 25-01-2019 

 

                                                           

104 Incentivado pelo presidente Rodrigues Alves, Pereira Passos começou as reformas em 1903. O 
presidente levantou os recursos e o prefeito pôde realizar as obras, a higienização ficou nas mãos do 
médico Oswaldo Cruz, diretor do Serviço de Saúde Pública. A reforma urbana carioca foi inspirada na 
reforma feita em Paris no século XIX, entre 1853 e 1870. Em sua gestão, Passos modernizou a Zona 
Portuária, criou a Avenida Central, hoje Rio Branco, a Avenida Beira-Mar e a Avenida Maracanã.  

105 ANDRADE, Oswald. Oswald de Andrade: obras completas... op. cit., p. 27. 

http://www.saopauloinfoco.com.br/theatro-municipal-sp/
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No início do século XX, uma obra literária de fôlego que retratava o 

Brasil arcaico apresentou-se como um escândalo naquele momento: Os 

Sertões, de Euclides da Cunha, que apesar de ser um fato novo em termos de 

linguagem, desautorizava qualquer pretensão de modernidade na política da 

Primeira República. A realidade retratada era a de um país distante dos tempos 

modernos. Esse contexto reforçava a ideia de que, se alguém desejasse ver 

modernidade que embarcasse para a Europa.  

Entretanto, foi um pintor lituano, de origem judaica, o primeiro a 

demonstrar que era possível exibir, no ambiente brasileiro, obras que 

incorporavam as novas linguagens emergentes nas artes visuais na Europa. 

Lasar Segall fez isso mostrando aos brasileiros sua pintura expressionista em 

São Paulo e depois em Campinas, já no ano de 1913. 

 

Figura 27: Lasar Segall, Retrato de Mário de Andrade, 1927. IEB-USP. 

 

Fonte: disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1489/retrato-de-mario-
de-andrade. Acesso em: 21-01-2019 

file:///D:/EDSON%20TESE%20FINAL/oliveredluiz/Desktop/Lasar%20Segall.docx
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1489/retrato-de-mario-de-andrade
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1489/retrato-de-mario-de-andrade
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Segall estudou na Alemanha, passando pela tradicional Academia 

Imperial de Belas Artes de Berlim, mas em seguida sentiu-se atraído pelo 

grupo do expressionismo alemão.  Contudo, uma viagem ao Brasil para visitar 

alguns parentes mudou totalmente o rumo de sua vida, inclusive alterando 

radicalmente o desenvolvimento de sua temática. Ele ficou encantado com a 

terra brasileira, sentindo-se tentado a retratar o complexo ambiente tropical de 

um país imenso, mas com uma brutal desigualdade social. A precursora do 

Modernismo no Brasil, Anita Malfatti, também passou pela Alemanha em seus 

anos de formação, esteve em contato com a estética expressionista, e portanto 

percorreu uma trajetória inversa daquela que Segall percorreu, mas chegando 

a resultados semelhantes. 

Em 1912, portanto um ano antes da exposição realizada por Segall em 

São Paulo, Oswald de Andrade havia regressado de sua primeira viagem à 

Europa. Trazia na bagagem nada menos do que o “Futurismo de Marinetti” e 

tentava interpretar as ideias do afamado líder da vanguarda europeia que 

esbravejava, em seus manifestos estridentes, contra as quinquilharias antigas, 

os museus e tudo que lembrasse o passado. Como militante de uma nova 

poética, o italiano propunha que se deixassem as “palavras em liberdade”. 

Então, o jovem poeta e jornalista paulista sentiu-se muito atraído pela 

possibilidade de escrever versos livres, sem os constrangimentos da 

metrificação; desejando de imediato transplantar aquelas novidades estéticas 

para o Brasil, desde que isso não significasse uma renúncia aos seus 

profundos sentimentos de brasilidade. O desejo de atualizar as letras nacionais  

não deveria jamais resultar na revogação do sentimento brasileiro.   
 

Afinal, aquilo a que Oswald aspirava, a princípio sozinho, depois 
em companhia de outros artistas e intelectuais, era tão-somente 
a aplicação de novos processos artísticos às aspirações 
autóctones, e, concomitantemente, a colocação do país, então 
sob notável influxo de progresso, nas coordenadas estéticas já 
abertas pela nova era.106 
 

Outro importante artista brasileiro que pode ser considerado um dos 

precursores do Modernismo foi o pernambucano Vicente do Rêgo Monteiro 

que, tal qual Oswald de Andrade, manteve contatos diretos com as vanguardas 

                                                           
106 COUTINHO, Afrânio; COUTINHO, Eduardo. A literatura no Brasil. São Paulo: Ed. Global, 1999, 

pp. 4-5. 
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europeias bem cedo em sua vida, vivendo e estudando pintura e escultura na 

França com total apoio de sua família. 

 
Vicente chega a Paris levando em sua bagagem motivações de 
uma terra exuberante, bons recursos econômicos e a 
aprovação familiar para a sua formação artística. Desde a 
infância, em Recife, convive como o ambiente artístico. Sua 
mãe, D. Elisa, prima do pintor Pedro Américo, é a principal 
responsável pelo clima artístico vivido pela família. Os irmãos 
de Vicente: José torna-se arquiteto, Joaquim pintor, Fédora 
pintora e Débora escritora. As primeiras lições de pintura, 
Vicente recebe de sua irmã mais velha, Fédora107.  
 

 Sua permanência na Europa para estudar pintura por conta própria era 

uma atitude que diferenciava Rêgo Monteiro, e anos depois Tarsila do Amaral, 

destacando-os de outros artistas que costumavam ir para o exterior, 

patrocinados pelo mecenato oficial, seja da Escola Nacional de Belas Artes do 

Rio de Janeiro ou por intermédio do Governo de São Paulo, que financiava 

viagens de estudos a artistas talentosos na forma do “pensionato artístico”, 

mas que exigia deles a entrega de trabalhos que demonstrassem o avanço 

técnico, com a utilização de assuntos convencionais. Outra coincidência foi que 

Rêgo Monteiro frequentou a mesma Academia Julian onde, anos mais tarde, 

Tarsila do Amaral também receberia aulas de pintura. 

 
A primeira experiência parisiense está ligada a cursos que 
frequenta na Academia Julian108 e a cursos que frequenta, 
simultaneamente, na Academia de Ensino Livre Calarose. A 
Academia Julian tem contatos com artistas do grupo Nabis; é 
frequentada por Matisse, Léger, Marcel Duchamp. Este adquire 
aversão em relação às estéticas dessa academia que, entre 
outras experiências, lhe inspiram a revolta de Dadá. A 
Academia Julian mantém por muito tempo hostilidade a 
inovações; e é por causa desse clima que é fundada a 
Academia Rason, influenciada pelas ideias de Gauguin... 109 
 

Logo nas primeiras obras de Rêgo Monteiro percebe-se a influência 

impressionista. Mais tarde, no entanto, ele enveredou pela linguagem 

expressionista. No início da década de 1920, ele pintou uma série de retratos 

                                                           
107 AJZENBERG, Elza. Vicente do Rego Monteiro: um mergulho no passado. 2v. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - FFLCH/USP, São 

Paulo, 1984, p. 16. 

108 Fundada em 1860 por Rodolfo Julian, é a primeira academia que funciona à margem da escola oficial. 
Desde o início é um atelier preparatório para a entrada na Escola de Belas Artes. 

109 AJZENBERG, Elza. Vicente do Rego Monteiro: um mergulho no passado...op. cit., pp. 16-17. 
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que demonstravam as tendências recebidas na Europa, pintando retrados 

como: Mãe do artista; Joaquim do Rêgo Monteiro e o poeta Ronald de 

Carvalho. Todas essas obras têm como característica o alongamento do 

pescoço à maneira de Modigliani e da arte africana110.  

Por outro lado, é interessante notar a importância que deve ter tido o 

contato com Ronald de Carvalho naquele momento da vida do pintor, como 

amigo e possivelmente como mentor, a ponto de Rêgo Monteiro pintar um 

retrato do poeta, na mesma ocasião em que pintou o retrato da própria mãe, 

que era sua grande apoiadora. 

 
Há nestes retratos o início de um fio condutor de obras 
posteriores: a estilização e a busca de estruturas básicas de 
composição. Este aspecto é mais evidente no retrato de 
Ronald de Carvalho: especialmente no fundo, procura linhas 
básicas e deixa de lado o sensualismo das paisagens. O 
cromatismo dessa obra também será retomando como o preto 
e o carmim. E outra interferência deste período é a do Cubismo 
– como é anunciada em algumas obras que participam da 
Semana de Arte Moderna111.  
 

Porém, os longos anos de vivência em Paris não impediram que Rêgo 

Monteiro buscasse inspiração no “Brasil primitivo”, que podia ser encontrado 

nos museus antropológicos da França. Por outro lado, “Vicente do Rêgo 

Monteiro declara-se influenciado pela Escola de Paris, particularmente pelo 

Cubismo. Afirma também ter recebido, ainda, influências da arte marajoara, da 

arte mantida nos museus, ao mesmo tempo, que admira Paul Gauguin”.112  

Portanto, semelhantemente a Oswald de Andrade, ele era também um 

jovem irrequieto que partia em busca das últimas novidades de seu tempo, sem 

nunca se esquecer de onde tinha vindo. Não obstante, assim como aconteceu 

com os modernistas portugueses, Rêgo Monteiro sofreu com a animosidade e 

o desprezo da crítica jornalística conservadora da época. 

 
Os jornais não poupam severas críticas ao artista. É 
comentada a “... incompatibilidade existente entre os temas 
mitológicos brasileiros e o estilo futurístico das figurações”. 
Enquanto outro jornal declara que os assuntos das 43 obras “... 

                                                           
110 Idem, pp. 17-18. 

111 Idem, p. 18. 

112 Idem, p. 12. 
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são todos extraídos das nossas ingênuas lendas indígenas, 
trabalhadas como uma tendência mais do que pronunciada 
para o descabido futurismo – eterno foco das coisas ridículas”. 
O jornal “O Estado de S. Paulo” enfatiza o fato de não “... cair 
nos exageros do futurismo ou cubismo...”. Chama atenção para 
o caráter nacional dos desenhos e aquarelas, ressaltando sua 
“... forma individual e a apreciável independência de espírito e 
qualidade de inventiva.” 113 

 
 

Figura 28: Rêgo Monteiro, Retrato de Ronald de Carvalho,  
óleo sobre tela, 1921. MAC USP. 

 

Fonte: Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8953/vicente-do-rego-
monteiro, acesso em: 18-01-2017. 

 A escultura sempre foi a grande paixão de Rêgo Monteiro, daí algumas 

de suas obras parecerem representar saliências que lembram objetos 

tridimensionais e a imensa admiração que ele sentia pela obra do escultor ítalo-

brasileiro Victor Brecheret. 

 
O contato com o grupo modernista em São Paulo é marcado 
pelo início da amizade com o escultor Victor Brecheret, de 

                                                           
113 Idem, p. 20-21. 
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quem Vicente chega a tomar partido no debate artístico: “Fui 
seu defensor junto a Monteiro Lobato, meu amigo, que o 
combatia por simples política literária e antagonismo 
jornalístico paulistano... Sei que o Lobato tornou-se um 
defensor de Victor Brecheret após a minha estadia em São 
Paulo”. 114 
 

 Numa antecipação da lendária viagem de “descoberta do Brasil” 

realizada pelo grupo dos modernistas paulistas, que viria a ocorrer anos mais 

tarde, Rêgo Monteiro realizou uma peregrinação pelas cidades mineiras, Essa 

visita às cidades históricas marcou-o profundamente, sobretudo pelo contato 

com o barroco luso-brasileiro e com as esculturas de Aleijadinho. 
 

Figura 29: Rêgo Monteiro, O Nascimento de Mani, aquarela sobre papel, 1921.  MAC USP.  

 

Disponível em: Fonte: Disponível em: 
http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernismo/artistas/mo

nteiro/obras.htm, acesso em: 18-01- 2017. 

 

Ao seu fascínio pela temática primitivista soma-se o gosto musical e a 

paixão pela dança de temática folclórica. A trajetória de sua vida pode ser 

comparada com a de Almada Negreiros, que tinha uma produção bastante 

híbrida e diversificada, pois era ao mesmo tempo pintor, poeta e dramaturgo. 

                                                           
114 Idem, p. 21. 
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Quando retornou ao Rio de Janeiro Rêgo Monteiro realizou uma 

exposição com 70 trabalhos, no Teatro Trianon, apresentada por Ronald de 

Carvalho: 
 

Na exposição, o que mais interessa é a contribuição do pintor 
para os efeitos de uma grande arte cênica, de caráter 
profundamente nacional. A série de bailados que sugeriram as 
fábulas selvagens, como a do Curupira e o Caçador, a de 
Pathy e Tumaré e a das bailarinas Ikamiakas, mereceria ser 
aproveitada por um dos nossos musicistas, como Villa Lobos. 
Com aqueles cenários e a curiosíssima indumentária que 
desenhou Rêgo Monteiro, poderíamos ter alguns bailados 
admiráveis.115 
 

 Ronald de Carvalho, essa figura marcante que parece estar por todas as 

partes, em Lisboa, na França e no Brasil; também será fundamental para a 

carreira de Rêgo Monteiro, pois o pintor pernambucano “confia os seus 

quadros a Ronald de Carvalho, antes de partir rumo a Paris, em 1921. No ano 

seguinte, o escritor coloca essas obras na Coletiva da Semana de Arte 

Moderna” 116. Portanto, o mesmo Ronald de Carvalho que juntamente com o 

poeta português António de Montalvôr deu a ideia da publicação da revista 

Orpheu para Fernando Pessoa e Sá-Carneiro, em Lisboa, foi também o 

responsável por colocar Rêgo Monteiro na Semana de Arte Moderna em São 

Paulo, em 1922.  

Porém, Rêgo Monteiro não chegou a integrar efetivamente o núcleo duro 

do Modernismo. A distância entre ele e o grupo paulista vai se tornar mais 

extrema por causa de sua recusa em aderir ao movimento antropofágico. “A 

dedicação à temática indígena desencadeia, em 1930, uma polêmica, quando 

recebe o convite para participar do Movimento Antropofágico e é interrogado se 

é um Antropofágico ou um Indianista, diante de sua recusa ao convite de 

Oswald de Andrade” 117. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
115 Idem. 

116 Vicente participa da mostra da Semana com os seguintes trabalhos: três retratos – sendo um de 
Ronald de Carvalho; Cabeças Negras; Cabeça Verde; Baile Assyrio; Lendas Brasileiras (duas telas) e duas 
pinturas cubistas, sendo uma delas uma mulher nua. Idem, p. 22. 

117 Idem, p. 23. 
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Figura 30: Rêgo Monteiro, O Boto, aquarela sobre papel, 1921. MAC USP.  

 
 

Fonte: Disponível em: http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/ 

modernismo/artistas/monteiro/obras.htm, acesso em: 19-01-2017. 

 

O primeiro sinal explícito de alerta ao movimento modernista, como já 

visto anteriormente, foi dado pela pintora ítalo-brasileira Anita Malfatti, 

principalmente a partir de sua polêmica exposição de 1917. É interessante 

reafirmar que, em São Paulo, diferentemente de Lisboa, são as artes visuais, 

muito mais do que a literatura, que conseguiram agregar o movimento. Como 

se a imagem fosse capaz de expressar mais claramente as novas tendências 

que se anunciavam mundialmente.  
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As telas mais próximas dos princípios das vanguardas europeias foram, 

sem dúvida, aquelas que Anita realizou entre 1915 e 1916 e expôs no ano 

seguinte em São Paulo. “Anita foi dos poucos pintores brasileiros a ter contato 

direto com artistas das primeiras vanguardas europeias, na Alemanha e nos 

Estados Unidos, onde eles se refugiaram naqueles anos de guerra” 118. 

Foram feitas referências a uma série de escritores e artistas pré-

modernistas que atuaram, já desde o início do século, como o carioca Euclides 

da Cunha, que publicou o seu épico Os Sertões, ou o pintor Lasar Segall com 

sua exposição de arte expressionista que ocorreu em 1913. Entretanto, essas 

manifestações teriam ocorrido sem provocar grandes trepidações no ambiente 

conservador da sociedade cafeeira. Talvez a presença do pintor lituano em São 

Paulo, em 1913, possa ser considerada como um ponto fora da curva, pois 

parecia ser uma proposta avançada demais para o ambiente academicamente 

conservador que persistia em predominar no Brasil naquele início de século. 

Deve-se fazer aqui uma ressalva para considerar que um importante 

referencial histórico como a eclosão do Modernismo, seja lá onde for, não pode 

se basear em fatos e personagens isolados. Uma vez que, um movimento 

artístico desse porte depende de uma interação entre seus participantes e de 

uma rede de relacionamentos que lhe dê sustentação. Trata-se de um 

acontecimento coletivo, uma percepção grupal e um estado de espírito que 

ultrapassa qualquer postura ou atitude individual, conforme o entendimento do 

teórico norte-americano Fredric Jameson: 

 
O que está em jogo aqui é a distinção entre novus e modernus, 
entre o novo e o moderno. Será que poderíamos esclarecer a 
questão observando que tudo o que é moderno é 
necessariamente novo, ao passo que tudo o que é novo não é 
necessariamente moderno? Isso, ao que me parece, é fazer a 
diferença entre uma cronologia pessoal e uma cronologia 
coletiva (ou histórica); entre os eventos da experiência 
individual e o reconhecimento, implícito ou explícito, dos 
momentos em que toda uma temporalidade coletiva é 
modificada de maneira palpável.119  

 
Nesse sentido, o que interessava aos modernistas paulistas nas obras 

mostradas por Anita em 1917 era o seu lado expressionista, ou fauve da 

                                                           
118 CATTANI, IcleiaBorsa. As máscaras e os mitos: tensões entre modernidade e intemporalidade na 
pintura modernista em São Paulo. In: Revista USP, jun/ago 2012, p. 21. 

119 JAMESON, Fredric. Modernidade singular, ensaio sobre a ontologia do presente. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005, p. 28. 
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artista. Enquanto que uma pintura menos transgressiva como a tela Tropical, 

que também estava presente na mesma exposição passou quase 

despercebida. Essa obra já prenunciava a fase mais conservadora que a artista 

iria assumir depois, ao longo dos anos de 1920, quando se alinhou com a 

tendência conservadora denominada “volta à ordem”, que se espalhou pela 

Europa após a Primeira Guerra Mundial.  

Ocorreu então quase que um apagamento de sua fase anterior 

decorrente do período de estudos na Academia Imperial de Belas Artes em 

Berlim quando foi influenciada pelos jovens artistas alemães de vanguarda que 

por ali circulavam. 

 
Estuda as teorias da cor, de tanta influência sobre a arte 
impressionista e pós-impressionista; estuda no ateliê do 
exaltado Lovis Corinth. Conhece a obra dos modernos 
europeus numa grande exposição retrospectiva da arte 
moderna – tanto os franceses como a arte de Münch e de 
todos os jovens alemães que, com suas pinturas deformadas, 
de colorido gritante, estavam consolidando o 
expressionismo.120 

  
Posteriormente, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Anita ficou 

impedida de retornar para a Europa, optando então pelos nos Estados Unidos, 

onde encontrou um ambiente propício para dar continuidade às suas 

experimentações com as tendências artísticas modernas. Na América do Norte, 

conviveu com outros artistas também deslocados por causa do conflito 

centrado na Europa. Foi durante o verão de 1915, passado na Ilha Monhegan, 

que ela pintou a emblemática tela A Ventania. 

 
Nos Estados Unidos, em 1915-16, aumenta seu grau de 
liberdade. Em Nova York, nesses anos de guerra, quando 
artistas europeus aí se refugiam, a influência do cubismo era 
grande. Anita Malfatti, como outros pintores, exercita-se na 
construção do quadro a partir das lições vindas do cubismo, 
procura nas figuras e nas paisagens as estruturas geométricas 
básicas. Constrói o quadro como uma entidade autônoma, 
superfície plana coberta por combinações de formas e cores. 
Assim, quebra as últimas amarras acadêmicas.121 

 

                                                           
120 ROSSETTI, Marta. Modernismo; in Revista da USP... op. cit., p. 128. 

121 Idem, p. 129. 
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Depois dessa fase de avanços em direção às vanguardas estéticas, 

Anita haveria de retornar às formas de expressão mais tradicionais. Tadeu 

Chiarelli considera que a tela Tropical constituiu-se como um verdadeiro 

prenúncio da virada conservadora na carreira da pintora paulista. Essa obra foi 

concluída por Anita Malfatti em 1917 e já estava presente na polêmica 

exposição do mesmo ano, embora tenha passado despercebida ao olhar crítico 

de Monteiro Lobato. Isto demonstrou que “a artista procedia a uma mudança 

em sua linguagem pictórica, afastando-se das concepções de vanguarda que 

adotara até então”. Agindo dessa maneira ela estaria “aderindo ao clima de 

retorno à ordem internacional” 122. Por outro lado, pela temática adotada nesta 

pintura, onde representa uma mulher mulata carregando uma cesta de frutas 

típicas de um país tropical e tendo bananeiras ao fundo, ela também se 

mostrava sensível às “discussões sobre o nacionalismo na arte, presentes na 

cena paulistana”,123 que começavam a aparecer já naquela época, e que seria 

reforçada pelo grupo da Anta e, principalmente, por Mário de Andrade durante 

os anos vindouros. 

A hipótese de Chiarelli é bastante válida. De fato, Anita Malfatti partiria 

logo em seguida para o exterior, mas dessa vez, teria como destino final a 

França, e surpreendentemente, ao invés de buscar as linguagens mais 

transgressivas entre as tendências da vanguarda européia que vicejavam em 

Paris, aproximou-se daqueles artistas que representavam a “volta à ordem”. 

Quanto ao interesse pela temática nacionalista, somente a amizade que Anita 

continuou cultivando com Mário de Andrade, com quem costumava trocar 

inúmeras cartas reveladoras e confidenciais até o final da vida do poeta, já nos 

sugere uma possível resposta a essa questão. 

Dessa maneira, a reinterpretação dos fatos sobre a trajetória da pintora 

Anita Malfatti proposta por Tadeu Chiarelli desafia as ideias que ficaram 

cristalizadas sobre a personalidade da artista, ou seja, “a imagem de mulher 

insegura que mudou sua perspectiva por causa da crítica de Monteiro Lobato 

                                                           
122 CHIARELLI, Tadeu. Tropical, de Anita Malfatti: reorientando uma velha questão. Palestra sobre a 
obra Tropical, de Anita Malfatti, proferida na Pinacoteca do Estado, em agosto de 2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002008000100011#nt02. Acesso em 
27 jan. 2017. 

123 Idem. 
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adquire outra conotação” 124. Evidentemente, a antiga interpretação dos fatos 

apresentava-se como sendo a mais cômoda para os modernistas naquele 

momento histórico, pois não interessava para o movimento uma artista 

neoconservadora ou revisionista de seus princípios inovadores, justamente ela 

que tinha motivado o levante artístico revolucionário em São Paulo. 

 

Figura 31: Anita Malfatti, Tropical, óleo sobre tela, 1917. Pinacoteca do Estado de São Paulo.  

 

Disponível em: http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-

pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2357. Acesso em: 18-01-2017. 

 

Embora a releitura dos fatos empreendida por Tadeu Chiarelli seja 

suficientemente sensata, do nosso ponto de vista, a atitude tomada pela artista 

depois da Semana, e consolidada nos anos seguintes, de nada muda o seu 

significado no contexto do primeiro Modernismo brasileiro. Num segundo 

momento de sua carreira como pintora, Anita efetivamente pode ter mudado a 

sua orientação artística, assim como Monteiro Lobato reviu sua posição em 

sentido contrário, amenizando as arestas e discórdias que mantinha com os 

                                                           
124 Idem. 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2357
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2357
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primeiros modernistas. Porém, nessas alturas, ela já havia dado a sua imensa 

contribuição na arrancada do movimento modernista no Brasil, sendo que o 

relógio da história não podia mais voltar seus ponteiros para trás. Aliás, o 

próprio Mário de Andrade, um dos principais líderes do movimento, fez sua 

autocrítica, vinte anos mais tarde, na famosa conferência comemorativa dos 

vinte anos do Modernismo, em 1942, ele afirma categoricamente: 

O modernismo não era uma estética nem na Europa nem aqui. 
Era um estado de espírito revoltado e revolucionário, que, se a 
nós nos atualizou, sistematizando como constância da 
inteligência nacional o direito antiacadêmico de pesquisa 
estética, e preparou o estado revolucionário das outras 
manifestações sociais do país, também fez isto mesmo no 
resto do mundo. 125 
 

A narrativa generalizada é de que os jovens poetas e artistas de 1922 

teriam sido tomados pelo espírito moderno que conquistou a Europa, que teria 

mobilizado a sensibilidade e a inteligência dos artistas mais capazes e 

ousados. Mário descreve esse processo de assimilação. Antes da Semana, “os 

primeiros modernistas das cavernas” se reuniam em torno da pintora Anita 

Malfatti e do escultor Victor Brecheret. Conforme confessa o autor de 

Macunaíma, aqueles quadros de Anita na exposição de 1917 foram para ele 

uma revelação: 

 
“Ilhados na enchente de escândalos, que tomava a cidade”, 
frente à exposição de Anita, “três ou quatro rapazes” “entraram 
em delírio e depois em êxtase”. Haviam contraído o mal 
modernista de modo irreparável. E aqui está um dos traços 
mais originais e característicos do novo movimento e que tanto 
o distingue de outros movimentos e escolas literárias surgidas 
no Brasil. O movimento parte de uma experiência psíquica, de 
uma vivência mágica preliminar: o contato com a pintura 
moderna. O ponto de partida não é literário. O fogo divino não 
veio de leituras, mas de uma experiência direta entre o jovem 
brasileiro ingênuo, bárbaro, e os poderes mágicos de 
expressão, de agressão das formas pictóricas até então 
ignoradas.126  

 
Depois da Exposição de Pintura Moderna, em 1917, quando Anita 

Malfatti abalou os princípios estéticos da cena paulistana como uma ventania, 

                                                           
125 ANDRADE, Mário. O movimento modernista, conferência, 30/04/1942. Incluída em Aspectos da 
literatura brasileira, 1943. 

126 PEDROSA, Mario. Mario Pedrosa: Arte ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2015, pp. 218-219. 
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seria a vez do escultor também ítalo-brasileiro Victor Brecheret indicar os novos 

caminhos a serem percorridos pela arte brasileira de então. 

 
O escultor não chegara da Alemanha, terra sagrada do 
romantismo e do expressionismo, como a pintora. Viera de 
Roma, terra sagrada do classicismo, mas se formara na escola 
de um mestre bárbaro, quero dizer não romano, não latino, 
Mestrovic (escultor croata). O choque não foi menor diante dos 
grandes volumes maciços, despojados de detalhes de 
superfície do escultor do que diante dos quadros 
expressionistas de Anita Malfatti, O homem amarelo, A mulher 
de cabelos verdes, A estudante russa. 127 

 

 O impacto não era tanto pela novidade das formas, pois, seguramente 

todos aqueles mais bem informados já tinham tido contato com imagens 

semelhantes por meio de revistas ou mesmo pessoalmente em viagens pela 

Europa; o impacto se devia mais ao fato de ser possível alguém situar esse tipo 

de trabalho no Brasil, ou seja, que brasileiros fossem capazes de aderir à nova 

estética e realizar trabalhos semelhantes. 

 
Seu gênio marca Oswald de Andrade e Menotti del Picchia, 
que o transformam em personagens de seus romances. E 
Mário de Andrade, cuja revolta com a incompreensão familiar 
diante da Cabeça de Cristo, que comprara, permite a eclosão, 
finalmente, dos versos de Paulicéia Desvairada, primeiro livro 
realmente moderno da literatura brasileira. E Brecheret faz a 
Máscara de Menotti, Sóror Dolorosa, homônima de versos de 
Guilherme de Almeida, e ainda outras obras ligadas aos 
modernistas, como o mármore Cabeça de Daisy, retrato 
póstumo de uma companheira de Oswald de Andrade.128 

 
 Não se tratava simplesmente de formação acadêmica ou influência 

européia. Pois desde o século XIX os artistas brasileiros costumavam visitar a 

Europa para aperfeiçoar suas técnicas de pintura, sem, no entanto, serem 

capazes de absorver as novidades mais ousadas. Assim, depois da exposição 

de Anita o envolvimento com a arte europeia de vanguarda passou a ser 

diferente. Animados de uma atitude aberta às novidades eles agora chegavam 

a Paris mais receptivos às novidades. Pela primeira vez, jovens pintores 

                                                           
127 Idem, p. 219-220. 

128 ROSSETTI, Marta. Modernismo; in Revista da USP... op. cit., p. 131. 
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brasileiros saem do Brasil por conta própria, a fim de ir a Paris e entrar em 

contato direto com a pintura viva, e não com academismo ultrapassado. 

 
É sintomático o contraste entre esses jovens, um Emiliano Di 
Cavalcanti, uma Tarsila do Amaral, e os grandes nomes da 
pintura oficial que iam à Europa levados pelo prêmio de 
viagem. O próprio Almeida Júnior – não falemos em Pedro 
Américo e Vítor Meireles – vive em Paris nos tempos mais 
heroicos da batalha impressionista sem tomar conhecimento 
dela, acotovelando indiferente um Renoir ou um Manet, 
encerrado na bolorenta atmosfera do ateliê de Cabanel.129 

 

Mário de Andrade: o “turista aprendiz” 

 

Enquanto vários artistas e poetas do grupo dos modernistas partiam 

individualmente ou em grupo em direção à Europa, Mário de Andrade 

recusava-se a acompanhá-los nesse percurso exploratório. Foi Oswald de 

Andrade quem descobriu o viés modernista do futuro autor de Macunaíma e o 

retirou de seu reduto de timidez inicial, porém nunca conseguiu convencê-lo a 

empreender uma viagem pela Europa. 

Depois de integrar-se ao grupo dos modernistas paulistas, Mário passou 

a exercer forte influência sobre os seus companheiros, como ideólogo e 

participante do movimento. Além de publicar seus próprios livros e poemas, ele 

redigia artigos de jornal e nos anos de 1930 colaborou na administração 

pública em São Paulo e no Rio de Janeiro, sempre com seu viés nacionalista.  

Mas, um aspecto que distinguia Mário dos outros modernistas é o forte 

interesse que demonstrou, desde o início de sua carreira, pela “autêntica 

cultura popular brasileira”, realizando projetos de catalogação musical e 

registros sonoros de peças musicais folclóricas. Uma vez que ele preferia fazer 

viagens de pesquisa pelo interior do Brasil do que embarcar para a Europa 

como faziam os outros modernistas. Nunca cruzou o Atlântico, quando muito 

visitou os países limítrofes. Numa carta a Joaquim Álvares Cruz refere-se à 

viagem marcada para 07 de maio de 1927: “Vou subir o Amazonas até o Perú, 

depois subo o Madeira até a Bolívia e talvez, tempo dando volto por baixo” 130. 

Além das crônicas de O turista aprendiz, a viagem ao Nordeste terá 

outros resultados também bastante significativos. Pois, Mário de Andrade 

reuniu um riquíssimo material de pesquisa sobre danças dramáticas, melodias 

                                                           
129 Idem. 

130 IEB-USP, Acervo Mário de Andrade. MA-C-CAA212. s./d. 
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populares e ligadas à religiosidade popular afro-brasileira. No decorrer de sua 

vida, ele aproveitou os materiais obtidos nessas viagens em artigos, ensaios e 

conferências. “Entretanto, grande parte da documentação recolhida 

permaneceu inédita durante muito tempo, pois o escritor pretendia divulgá-la 

numa obra de fôlego sobre música e cultura popular brasileira, que receberia o 

nome de Na pancada do ganzá” 131. 

 
 

Figura 32:  Mário de Andrade, Tarrafeando, c. 1927, fotografia. Instituto de Estudos Brasileiros.  

 
 

Disponível em http://www.albertodesampaio.com.br/exposicao-mario-de-andrade-sp/. Acesso 
em 18-01-2017. 

 
O seu interesse pela cultura brasileira era contagiante. Mário não só se 

propunha pesquisar as manifestações da arte popular, como também 

incentivava os demais modernistas a se interessarem pelo assunto, agindo 

como um verdadeiro mediador cultural. Em 1924, quando da visita ao Brasil do 

poeta suíço-francês Blaise Cendrars, que estava empenhado na conceituação 

estética do primitivismo em voga na Europa, os modernistas paulistas 

realizaram a famosa visita a Minas Gerais, escolhendo para data da visita um 

momento tradicionalmente importante para a sensibilidade popular: a Semana 
                                                           

131 LOPES, Telê Porto Ancona. Mário de Andrade, o turista aprendiz. São Paulo: Livraria Duas 

Cidades – Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976, p. 21. 

http://www.albertodesampaio.com.br/exposicao-mario-de-andrade-sp/
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Santa. A caravana composta por Cendrars, Tarsila do Amaral, Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade e seu filho Nonê, D. Olívia Guedes Penteado, 

Paulo Prado, René Thiollier e Godofredo da Silva Telles, percorreu o interior 

mineiro e teve a oportunidade de travar contato com a população local. Mário 

sempre valorizou essa experiência denominando-a “viagem da descoberta do 

Brasil”.  

A reflexão dos modernistas, vindo desse contato que se 
pretendeu direto com uma parcela do povo brasileiro, pôde 
focalizar os processos de criação popular percebendo-os mais 
livres e mais condizentes com nossas condições e, em alguns 
pontos, até mesmo apresentando coincidências com propostas 
de determinadas vanguardas europeias.132 

 
Figura 33: Foto da Semana de Arte Moderna de 1922. 

 
Fonte: Disponível em: http://meuuniversoliterario.blogspot.com/2013/08/. 

Acesso em: 29-01-2019 
 

Esse persistente interesse de Mário de Andrade pela cultura popular 

brasileira acabou se transformando numa tendência de longo prazo; 

espalhando-se por todo o país via rede de relacionamentos entre ele e os 

demais poetas, intelectuais e artistas, sendo que o reconhecimento dos temas 

brasileiros se tornou cada vez mais evidente no decorrer dos anos de 1930 e 

1940. Percebe-se aí o alcance do ativismo estético do grupo dos poetas e 

artistas modernistas. Os modernistas passaram a ser o modelo a ser seguido 

no campo da cultura brasileira. 

                                                           
132  Idem, p. 16. 

http://meuuniversoliterario.blogspot.com/2013/08/
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Aos poucos, a Semana de 22, uma semana de verão que 
poucos entenderam, mas que constituiu um marco para o 
avanço cultural da cidade de São Paulo, foi ganhando 
importância histórica e passou a representar a confluência de 
tendências de renovação e afirmação da arte nacional. 133 
 

Para termos uma ideia do nacionalismo de Mário de Andrade 

observemos uma anotação em um pedaço de papel, da época em que ele 

comandava a Secretaria de Cultura em São Paulo. O bilhete tem o propósito  

de limitar, ou mesmo interditar obras em línguas estrangeiras nas bibliotecas 

populares para “obrigar” os estrangeiros a se familiarizarem com a língua 

portuguesa, onde se lê: 

 

Nas Bibliotecas Populares por o mínimo possível de obras em 
línguas estrangeiras, para obrigar os proletários que 
geralmente estrangeiros, a se familiarizarem com a língua 
nacional. Nas Bibl. Circulantes nenhum livro em língua 
estrangeira, nem revista.134 

 

Figura 34: Mário de Andrade, bilhete, s./d.  

 

Fonte: IEB/USP – Acervo Mário de Andrade, MA-CUL-027 

 

                                                           
133 LEITE, Edson. Música da Semana de 22: tradição e ruptura na cidade de São Paulo. In: Revista USP, 
junho/julho 2012, p. 69. 
134  Anotação de Mário de Andrade. s./d. IEB/USP. Acervo Mário de Andrade. MA-CUL-027. CALIL, 
2015, p. 232. 
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Por outro lado, uma carta de Mário de Andrade endereçada a Anita 

Malfatti, que se encontrava em Paris, datada de 05 de outubro de 1924 

demonstra o escritor como um assíduo leitor da revista francesa Esprit 

Nouveau, que foi uma publicação que se identificava com a tendência do 

retorno a ordem na França. 

Tenho a coleção completa do Esprit Nouveau. Agora, como a 
assinatura acabou, reformei-a. Mas não recebi o no. 25 que já 
saiu e já anda por aqui na mão dos assinantes de S. Paulo. Si 
viesse para as livrarias compra-lo-ia, mas como não vem, 
socorro-me de ti. Farás o favor, sim? [...] peço-te que me 
compres o no. 25 que me falta e mo mandes registrado para 
que eu não fique com a minha coleção truncada.135 

 

 A tão comentada desavença entre Oswald de Andrade talvez fique mais 

fácil de entender, quando se leva em conta o quanto esses dois personagens 

do Modernismo brasileiro se distinguiam entre si, não só no comportamento, 

mas na ideologia, como se nota num trecho de um texto publicado na revista 

Leitura, onde Oswald resume sua própria visão de mundo: 

Realizei doze travessias para a Europa. Conheci o Oriente 
próximo, Atenas, Constantinopla, a Palestina e o Egito. 
Conheço bem o meu Estado, e pouco o Brasil – de Santa 
Cantarina a Pernambuco e Mato Grosso. Fiz duas 
conferências, uma na Sorbonne, que era Universidade de 
Paris, e outra em São Paulo, no Sindicato dos Padeiros, 
Confeiteiros e Anexos. Morei quase sempre em São Paulo, na 
capital, como no interior e litoral. Morei também no Rio de 
Janeiro e em Paris. Em palácios, ranchos e cortiços, grandes 
hotéis e quartos modestos.136 
 

 Outro grande crítico de arte que fez uma conferência sobre a Semana de 

Arte Moderna, em 1952, foi Mário Pedrosa 137. Na ocasião ele concordava que 

o modernismo brasileiro mantinha uma ligação direta com o que se processava 

na Europa, mas sem que ocorresse uma importação mecânica, e sim uma 

inspiração. Pedrosa estava atento para o significado que tinha o advento do 

Modernismo num país periférico como o Brasil. 

 

                                                           
135 Carta de Mário de Andrade a Anita Malfatti, 05/10/1924. IEB/USP – Arquivo Anita Malfatti. AM-
04.01.002. 
136 Oswald de Andrade, in: Leitura. Citado por FONSECA, 1982,  p. 86. 
137 Conferência realizada no MEC (Rio de Janeiro). Publicada na revista Politika, p. 15-21, 1952. 
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O primitivismo também teria sido a porta através da qual o 
modernismo penetrou no Brasil. Contudo, como possuíamos 
um riquíssimo folclore ainda não explorado, foi daí que o 
modernismo brasileiro pôde extrair suas fontes renovadoras da 
forma e expressão.138 
 

Klaxon: a voz modernista 

 
Klaxon foi a primeira publicação declaradamente modernista a aparecer 

no Brasil, lançada logo após a Semana de Arte Moderna no mesmo ano de 

1922. A revista conseguiu chegar aos nove números publicados; sendo que 

sua última edição dupla, 8 e 9, veio a público em janeiro de 1923.  

 
Figura 35: Capa da revista Klaxon, número 1, 1922. Biblioteca Brasiliana. 

 

Fonte: Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5116/revista-klaxon, acesso 

em: 18-01-2017. 

       

                                                           
138  BARROS , José D'Assunção. “Mario Pedrosa e a crítica de arte no Brasil”. In: ARS (São 
Paulo) vol.6 no.11 São Paulo  2008. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1678-
53202008000100004 . Acesso em: 26/11/2018. 
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Entre intelectuais e artistas brasileiros representados em Klaxon 

encontravam-se Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, 

Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Sérgio Buarque de Holanda, 

Tarsila do Amaral, Graça Aranha, Alberto Cavalcanti, dentre outros. Os 

trabalhos dos artistas nem sempre estavam relacionados aos artigos e poemas 

publicados nas páginas de Klaxon, reunidos sob a rubrica de “extratexto”. 

 

Figura 36: O desenho de Victor Brecheret aparece logo no Nº. 1 e o de Di Cavalcanti no Nº. 2. 
Edição Fac-símile, 1976.  

 
Disponível em:  

http://trimano.blogspot.com.br/2014/03/victor-brecheret_9379.html. Acesso em: 18-01-2017. 
 

Klaxon caracterizava-se como uma publicação multilíngue, na qual 

artigos e poemas em francês colocavam-se lado a lado com os textos em 

português, espanhol e italiano. O poeta e crítico de arte, Sérgio Milliet da Costa 

e Silva, que colaborou no segundo número aparecia com o nome afrancesado, 

Serge Milliet, apresentando um poema escrito em francês intitulado Misère: 

Saluons l’epicier du coin 
Car toutes les platitudes son légères 
Son légères 
Des amis m’offrent l’apéro 
IRONIE 
Inconscience des bourses pleines 
qui croient qu’on dìne tous lês jours 
Mais je tends le soir au bar 
et je tends la main au patron 
et je m’intéresse à la politique inernationale 
et le Ministre du Japon 

http://trimano.blogspot.com.br/2014/03/victor-brecheret_9379.html


144 
 

 

me prend souvent 
pour le danseur de la maison139  

 

Quanto às questões estéticas, também podem ser discutidas nos textos 

em francês, como é o caso de Les tendances actuelles de La peinture, um 

longo texto assinado por Roger Avermaete: “Je vois trois courants primordiaux 

celui Du réalisme, celui de l’interprétation (rupture des formes plastiques), celui 

de l’abstraction pure. Enfin ils’en annonce um autre qui será peut-être 

primordial demain, le classicisme (qui’il ne faut pas confondre avec 

l’académisme)” 140. Isso demonstra como os modernistas circulavam bem no 

espaço da língua e da cultura francesa. 

 

Ce n’est pas avec des théories qu’on fait de l’art, les théories 
en sont les conséquences.Il nous faut créer de l’art nouveau, 
pour avoir de nouvelle théories. 
J’em conclus que jusqu’à nouvel ordre La peintute 
d’interprétation continuera à dominer. Elle est loin d’avoir dit 
tout ce qu’elle peut dire. Elle le dira. Elle le dira d’une voix 
libérée des étroites formules.141 

 

Os textos em português e francês são predominantes, o que não quer 

dizer que os poemas em outras línguas também não estivessem representados 

em Klaxon. Como é o caso de “Atmósfera”, poema do livro Hélices do 

espanhol Guillermo Torre, escrito em espanhol: 

Nubes gimnásticas 
Sobre el trapecio atmosférico 
Em las artérias pleonéxicas 
Fluyen los glóbulos fabriles 

ESTAMPA DEL SIGLO XX142 
 

                                                           
139 MILLIET,Serge. Misère, Klaxon 2, jun.1922, p.3. 
 
140 AVERMAETE, Roger. Les tendences actuelles de la peinture, in: Klaxon, nº 1, p. 9. Tradução livre: Vejo 
três tendências primordiais: a do realismo, da interpretação (ruptura das formas plásticas) e da 
abstração pura. Por fim, anuncia-se outra que pode ser fundamental futuramente, o classicismo (que 
não deve ser confundido com o academicismo). 
 
141  Tradução livre: Não é com teoria que se faz a arte, elas são a consequência. É necessário cria uma 
arte nova para termos novas teorias. Cheguei à conclusão de que, até que se diga o contrário a pintura 
de Interpretação continua a dominar. Ela está longe de ter dito tudo o que ela tinha para dizer. E dirá de 
uma com uma voz liberada de fórmulas estreitas. 

142 DE TORRE, Guillermo. Atmósfera, in: Klaxon, nº 8/9, p. 16. 
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A língua italiana faz-se presente nas contribuições do poeta Claudius 

Caligari, Gaetano Cristaldi e Vin. Ragognetti; como acontece no número 5 de 

Klaxon, no poema La danza dele giornate Grigie cariocas: 

 
Mattinata 
Languida e pigra come una femmina 
Dopo una notte di orgia e di amore. 
Tinnula e tifola pel cielo gravido 
Di negro nuvolaglie senza fine 
La voce noiosa ed oca 
Dela giornata che sorge 
Come un dio senza 

Il suo essenziale e doloroso significato.143 
 

Figura 37: Alberto Cavalcanti, Klaxon, nº. 3, 1922.  

 

Fonte: Klaxon, Edição Fac-símile, 1976. 

 
 

                                                           
143 RAGOGNETTI, Vin.Ladanza dele giornate Grigie cariocas, in: Klaxon, nº. 4, p. 3. 
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 Nota-se que a estética futurista se encontrava bastante presente na 

poesia escrita pelos estrangeiros, nas referências à grande cidade, aos 

modernos meios de comunicação, à velocidade. Entretanto, podia aparecer 

também como temática dos poemas escritos por brasileiros como é o caso de 

O Aeroplano de Luís Aranha144. 

 
Se um dia 
O meu corpo escapasse do aeroplano, 
Eu abriria os braços com ardor 
Para o mergulho azul na tarde transparente... 
Como seria semelhante  
A um anjo de corpo desfraldado 
Azas abertas, precipitado 
Sobre a terra distante... 
 

Mário de Andrade, por sua vez, já apresentava certo ceticismo sobre os 

fatos da modernidade, situando a grande cidade no contexto da brasilidade e 

de sua condição pessoal, em contraste com os poetas europeus, com se 

observa em seu Poema Abulico,145 dedicado a Graça Aranha: 

 

As brisas colorem-me os lábios como as rosas do Anhangabaú. 
Sol pálido chauffeur japonês atarracado como um boxista. 
Luz e força! 
Light & Power 
Eu sou o poeta das viagens de bonde! 
Explorador em busca de aventuras urbanas! 
Cendrars viajou o universo vendo a dansa das paisagens... 
Viajei em todos os bondes de Paulicéa! 
Mas em vez de dansa das paisagens, 
Contei uma por uma todas rosas paulistanas 
E penetrei o segrêdo das casas baixas! 

 

Apesar de ser uma publicação de iniciativa coletiva, as opiniões 

divergentes aparecem desde o início nas páginas da revista. Oswald de 

Andrade contrapõe-se no número 2 de Klaxon, ao artigo Escolas & idéas, de 

autoria de Roger Avermaete que acabara de sair no número 1. Rebatendo a 

supervalorização atribuída à tendência dita “interpretativa” da arte, “Bemdictos 

os que reagiram contra a Interpretação – Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire e 

a Corja até Cendrars, Soffici, Ronald, Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Luís 

                                                           
144 Aranha, Luis. O Aeroplano, in Klaxon, nº. 2, jul. 1922, p. 7-8. 

145 Mário de Andrade. Poema Abulico, in: Klaxon, nº 8/9, dez. 1923, p. 14. 
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Aranha – “O Homem e a Morte”, Antonio Ferro genial” 146. Na sequência, cita 

também artistas plásticos importantes para o Modernismo, “E Juan Gris, pelo 

processo, pelo round, pela raiva provocativa nos interpretadores de bois. 

Bemdictos, Brecheret, Malfatti, Di Cavalcanti” 147. 

 Apesar de sua participação nas edições da revista, é possível inferir que 

Oswald de Andrade não comandava esteticamente Klaxon. Nada comparado a 

Mário de Andrade que está presente em todos os números, muitas vezes 

assinando mais de uma coluna. Oswald parece participar indiretamente, 

contribuindo com raros textos como o fragmento de seu romance A Estrela de 

Absyntho, que abre a edição de número 6: 

 
O cadáver nú, de cabelos atados numa toalha, foi levado 
cautelosamente até a parede do imaginário atelier. 
Elle apanhára-lhe o dorso, despencado em ligeira curva. O 
velho felino, barbudo e de bocca furada que conduzia de 
costas o cortejo, tomando-a pelas axillas, era Rodin. E o 
grande diabo ossudo, Mestrovic, recém-chegado da Servia, o 
que levava as pernas geladas para sempre. (Klaxon 6, p. 1) 

  

 Na edição de número 3, é Mário de Andrade quem responde pela linha 

editorial da revista, assinando o artigo entitulado “O Homenzinho que não 

pensou”, onde rebatia um artigo de autoria anônima que havia sido publicado 

na revista carioca O Mundo Literário, que contestava as pretensões de 

“modernismo” de Klaxon, afirmando causticamente: “Mau grado os seus ares 

de modernismo extremo KLAXON mostra-se em matéria de arte francamente 

conservadora, reacionária mesmo” 148. 

 Mário então argumentou conforme os princípios norteadores que tinham 

aparecido na apresentação do primeiro número da revista: “Klaxon não se 

preocupará de ser novo, mas de ser actual. Essa é a grande lei da novidade” 

(Klaxon 1, p.1) Comprova-se assim a autoria do texto introdutório, ao qual ele 

remete o leitor, que estava assinado “A Redacção” 149. Contrapunha-se 

igualmente a outra acusação do crítico anônimo, ao qual se dirige como “O 

Hemenzinho”, de que a apresentação de Klaxon seria uma “repetição 

                                                           
146 ANDRADE, Oswald de. Escolas e Idéas, in:  Klaxon 2,  jul. 1922, p. 15. 
147 Klaxon, nº2, p. 15 

148 ANDRADE, Mário. Cinema, in: Klaxon, nº. 3, p. 10. 

149 Klaxon 1, mai. 1922, p. 3. 
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sympathica do manifesto futurista de Marinetti, cousa que já vem creando 

bolor, há não menos de 15 anos...” O autor de Paulicéa Desvairada protesta:  

É mentira. O anônimo está na obrigação de publicar na sua 
revista o manifesto de 1909 e a nossa apresentação. Provará 
assim o seu acerto. Si o não fizer, afirmo que é covarde, pois 
não concede a KLAXON as armas que reclama para se 
defender.150  

 

 Nas páginas de Klaxon há de tudo, tendências da arte, música, estética 

e cinema. Mário de Andrade é constantemente chamado para opinar sobre a 

cena musical de São Paulo, pela sua formação como pianista, mas também 

escreve sobre artes plásticas e até mesmo cinema. Como acontece em Klaxon 

5: “O Garoto por Charlie Chaplin é bem uma das obras primas mais completas 

da modernidade para que sobre elle insista mais uma vez a irrequieta 

petulância de klaxon” 151. Enquanto que no número 6 da revista, é Ribeiro 

Couto, que se autodenomina “Um Homem na Multidão”, que fala dos costumes 

modernos do dia a dia da cidade em Cinema de Arrabalde: 

 
A este modesto cinema de arrabalde vêm famílias burguezas, 
todas as noites, com os chefes pezados á frente do bando. 
Trazem meninos de collo que choramingam. E ficam atentas, 
derramadas nas cadeiras, vendo as tramas da tela, 
perseguições e turbulencias, vivendo angustiosamente a ilusão 
daquelas vidas.152 

 

 Guilherme de Almeida aborda a arte num sentido mais genérico em Ars 

Longa... que sai nessa mesma edição de Klaxon: “A arte é anterior á vida. Isto 

é uma convicção minha, perfeitamente serena. Eu não tenho escripto os meus 

versos á margem da minha vida: eu tenho escripto a minha vida á margem dos 

meus versos. Minha existência é um plagio da minha arte.” 153 

 Em Klaxon conviveram personalidades as mais diversas. Pessoas, que 

a evolução dos acontecimentos viria confrontar radicalmente num futuro 

próximo, encontram-se lado a lado nas páginas da revista, como é o caso de 

Oswald de Andrade e Plínio Salgado. O futuro integralista encontra espaço na 

                                                           
150 Idem. 

151 ANDRADE, Mário. Cinema, in: Klaxon, nº. 5, p. 13. 

152 COUTO, Ribeiro. Cinema de Arrabelde, in: Klaxon, nº. 6, p. 4. 

153 ALMEIDA, Guilherme. Ars Longa..., in: Klaxon, nº. 6, p. 8. 
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revista Klaxon para suas estrofes vagamente românticas, como é o caso de O 

Éco: 

Nas crystalinas laminnas da serra 
Rebrilha a sua vóz, na multidão das vozes. 
Cada encosta é um espelho; cada espelho 
Reflecte a imagem do seu conto. 
Canção maguada... Noiva triste 
mira, remira o límpido crystal... 
É a vóz do sabiá multiplicada 
Num grande côro de sabiás! 154 

 

 

Figura 38: Tarsila do Amaral, Retrato de Graça Aranha, Klaxon, nº. 8/9, 1922 

 

Fonte: Klaxon, Edição Fac-símile, 1976.  

 

                                                           
154 SALGADO, Plínio. O Éco, in: Klaxon, nº. 7, p. 4. 
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Porém, o convívio pacífico não duraria por muito tempo. Dificuldades 

funcionais ou econômicas fizerem com que os números 8 e 9 fossem editados 

num único exemplar, que seria também a última edição da revista a ser 

publicada. Graça Aranha, um dos apoiadores da Semana de Arte Moderna, foi 

o grande homenageado dessa última edição da revista. Tarsila do Amaral fez 

um retrato dele bastante convencional, em carvão,155 figurando como 

“extratexto”, ao lado de Villa-Lobos que contribuiu com uma página de partitura 

musical igualmente dedicada a Graça Aranha e intitulada Sexteto Mystico156. 

Simultaneamente, outro iniciador do Modernismo, tanto em Portugal como no 

Brasil, Ronald de Carvalho, escreveu o artigo Graça Aranha Creador de 

Enthusiasmo: “A obra de Graça Aranha é feita à imagem e semelhança do 

Brasil. Palpitam nella, desde aquelle primeiro grito de extase ante a formosura 

do ambiente natal, que foi Chanaan, a exuberância, a majestade, a energia da 

Terra” 157. 

Como a maioria das pequenas revistas modernistas, Klaxon também 

teve vida breve. O simples fato de ter chegado ao número 9 pode ser visto 

como algo extraordinário, se pensarmos que a revista portuguesa Orpheu não 

conseguiu chegar nem mesmo ao número 3. Entretanto, as razões de seu 

encerramento sumário importam menos do que o fato de ter atingido sua meta 

inicial que era dar voz ao movimento modernista na sequência da Semana de 

22, como disse Mário da Silva Brito na edição fac-símile de Klaxon: 

 
Na verdade Klaxon havia cumprido sua missão. As revistas 
literárias vivem enquanto têm algo a dizer. Duram o tempo útil 
de suas ideias. Permanecem enquanto há coesão e unidade 
entre os que as sustentam. Enquanto as preocupações são as 
mesmas e a todos os seus integrantes podem ligar.158 
 

O que não quer dizer que o Modernismo brasileiro houvesse esgotado 

tudo o que tinha a dizer, juntamente com o encerramento da revista, pois: 

“Muita luta teria de ser travada daí por diante. Ásperos e árduos combates 

ainda esperavam os modernistas. Lutas estéticas, políticas ideológicas. Mas 

                                                           
155 AMARAL, Tarsila do. Retrato de Graça Aranha, in: Klaxon, nº. 8/9, jan. 1923. 
156 VILLA-LOBOS. Sexteto Mystico, in: Klaxon, nº. 8/9, jan. 1923. 

157 CARVALHO, Ronald. Graça Aranha Creador de Enthusiasmo, in: Klaxon, nº. 8/9, p. 2. 

158 BRITO, Mário da Silva. O alegre combate de Klaxon – Mensário de Arte Moderna. São Paulo: Sec. da 
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1976, s/n. 
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Klaxon já é uma das peças do processo modernista, o ponto de partida para a 

evolução do movimento” 159. Curiosamente, a contracapa da última edição de 

Klaxon traz como subtítulo não mais Mensário de Arte Moderna, mas em seu 

lugar aparece Revista Internacional de Arte Moderna. Ao passo que a lista dos 

colaboradores separa-os por nacionalidade: 

Brasileiros: Zina Aita, Guilherme de Almeida, P. Rodrigues de 
Almeida, Renato Almeida, Tarsila do Amaral, Oswald de 
Andrade, Graça Aranha, Luiz Aranha, Carlos Alberto de Araújo, 
A. V. Azevedo, Manoel Bandeira, Victor Brecheret, Sérgio 
Buarque de Hollanda, Ronald de Carvalho, Alberto Cavalcanti, 
A. C. Couto de Barros, Ribeiro Couto, Di Cavalcanti, Joaquim 
Inajosa, Anita Malfatti, Durval Marcondes, Serge Milliet, Rubens 
de Moraes, Motta Filho, Menotti del Picchia, Plinio Salgado, 
Yan etc. 
Belgas: Roger Anermaete, Bob Claessens, Joseph Billiet. 
Fransezes: Charles Baudouin, Nicolas Bauduin, Marcel Millet, 
Henry Mugnier.Hespanhóes: Guillermo de Torre. 
Italianos: ClaudiusCaligaris, GaetanoCristaldi, Vin. 
Rogognetti160.  

 

Figura 39: Zina Aita, Homens trabalhando, óleo s/ tela, 1922. Coleção Yan de Almeida Prado.  

 

Fonte: Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra11638/homens-trabalhando, 

acesso em: 18-01-2017. 

  

                                                           
159 Idem. 
160  Klaxion, n. 8/9 (contracapa). 
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Como se observa, até o final, a publicação garante a participação 

conjunta de poetas, intelectuais e artistas de várias nacionalidades, inclusive 

com uma significante participação feminina. Diferentemente de Orpheu, onde 

não havia espaço para a mulher, seja como poeta ou artista. Em contrapartida, 

na publicação brasileira as artistas são representadas pelas pintoras Zina Aita, 

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti; ao lado de nomes de artistas como Victor 

Brecheret, Alberto Cavalcanti e Di Cavalcanti. Tarsila do Amaral, por sua vez, 

esteve destacadamente representada nesta última edição de Klaxon 9, como 

demonstra o Retrato de Graça Aranha, que ocupa toda uma página da revista, 

o que demonstra o seu efetivo engajamento na primeira fase do movimento 

modernista brasileiro, logo depois da Semana de Arte Moderna. 

Por outro lado, é interessante notar a participação da artista ítalo-

brasileira Zina Aita, uma pintora que já tinha marcado presença na Semana de 

Arte Moderna, estando também representada nas páginas de Klaxon, mas que 

nem sempre é devidamente valorizada no contexto do primeiro Modernismo 161. 

Depois de uma íntima amizade estabelecida com Mário de Andrade, como 

demonstram as cartas trocadas entre eles, e, principalmente, com a pintora 

Anita Malfatti, parece que o elo se rompeu, pois Zina Aita optou por ficar 

definitivamente na Itália. Hipoteticamente, podemos sugerir que ficando fora do 

eixo modernista Paris-São Paulo, ela distanciou-se do grupo dos modernistas. 

Mário chegou a interpelar Anita em correspondência sobre a amiga: “Viste 

Zina? Nunca mais me escreveu. No entanto respondi-lhe o cartão de 

despedidas” 162.  

De fato, parece que o fim da revista Klaxon coincide com o fim de todo 

um ciclo, o ano de 1923 não vai ser um ano tão brilhante para os modernistas 

como tinha sido 1922. Alguns deles partiram para a Europa, mas mesmo os 

que ficaram no Brasil mostravam-se menos dispostos a militar por uma causa 

única. 

O grupo Klaxon aos poucos começou a dispersar-se. Tácito de 
Almeida “foi advogar sèriamente com o pai, Dr. Estevam de 
Almeida. Couto de Barros foi trabalhar na fábrica da família. 
Sérgio Milliet vendeu o resto do que tinha e foi para Paris. Luís 

                                                           

161 Zina Aita: A modernista mineira esquecida, in: http://literalmeida.blogspot.com.br/2008/02/zina-aita-
modernista-mineira-esquecida.html. Acesso em 27 jan. 2017. 

162 Carta de Mário de Andrade para Anita Malfatti. IEB/USP – Acervo Anita Malfatti. AM.04.01.001. 
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Aranha foi nomeado auxiliar de consulado. Guilherme de 
Almeida casou-se e foi morar no Rio. Mário de Andrade quase 
não tinha tempo mais para aparecer, tanto trabalhava dando 
aulas de música” - conta Rubens Borba de Moraes que, por 
sua vez, arranjou um emprêgo público. (BRITO, 1976)  

 

 Porém, nada indica nas páginas das últimas edições da revista, que saiu 

num formato duplo, incluindo os números 8 e 9, que a publicação iria ser 

sumariamente interrompida logo em seguida. Esses dois últimos números de 

Klaxon foram datados da seguinte forma: Dezembro de 1922 – Janeiro de 

1923.  No entanto, o próximo número que deveria ser o número dez jamais 

seria editado. E Klaxon fecha com uma contracapa humorística que lembra os 

tempos de O Pirralho, de Oswald de Andrade, mas que não vem assinada por 

ninguém: 

Aviso á Praça 
Pantosopho, Pateronimum & Cia., proprietários da Grande 
Fabrica Internacional de Sonetos, Madrigaes, Balladas e 
Quadrinhas, comunicam que, em virtude de grande movimento 
de suas officinas nestes últimos tempos, e, para attender a 
innumeros pedidos de freguezes, resolveram montar, na cidade 
de São Paulo, um LABORATORIO DE ANALYSES CHIMICOS 
GRAMMATICAES além de um moderno GABINETE DE 
INVESTIGACÕES E CAPTURAS LITERARIAS. Confecciona-
se, com perfeição, mofinas, verinas, diatribes, catilinarias 
pamphletos. Trabalho garantido e sério. Acceitam-se 
encommendas para serem executadas em 12 ou 24 horas. 
Promette-se discrecão.163 

 

A partir daquele momento, o movimento modernista brasileiro seguiria o 

seu caminho por outros meios. Anedoticamente, diziam que “Graça Aranha 

tinha dado azar em Klaxon” 164. Na verdade este escritor, pertencente à 

Academia Brasileira de Letras, era um pré-modernista, apesar de ter apoiado a 

Semana de Arte Moderna em 1922. Por isso essa homenagem, com um 

número da revista inteiramente dedicado a ele, indica mais um retrocesso do 

que um avanço do movimento em termos estéticos. 

No entanto, outras revistas e outros manifestos ainda estavam para ser 

lançados em nome do movimento. Assim como a correspondência entre os 

principais representantes do grupo continuou muito abundante, apesar das 

                                                           
163 Contracapa de Klaxon, nº. 8/9, jan. 1923. 

164 BRITO, Mário da Silva. O alegre combate de Klaxon – Mensário de Arte Moderna. 
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desavenças e divisões que surgiram entre eles. Oswald de Andrade reassumiu 

o seu papel como líder do movimento, primeiro com o Manifesto Pau-Brasil e 

depois com o Manifesto Antropófago. 

Diferentemente do que ocorreu com o poeta Fernando Pessoa, Mário de 

Andrade teve a oportunidade de ver em vida muitas de suas obras publicadas e 

inclusive traduzidas para diversas línguas estrangeiras. Mesmo assim, em seu 

arquivo particular ficou um grande número de documentos que aos poucos 

foram sendo revelados: cartas, cartões-postais, bilhetes e rascunhos. 

 
Mário de Andrade foi um correspondente fecundo; um 
correspondente contumaz, como ele próprio se considerou. 
Dialogava com escritores, artistas plásticos, músicos e 
personalidades de seu tempo. Escreveu muito e a muita gente; 
conservou cartas de inúmeros remetentes. Sua 
correspondência ativa, que se pode igualar, em termos de 
valor, à de grandes autores da epistemologia universal, vem 
sendo gradativamente conhecida. 165 
 

A partir de 1968, Antônio Candido, professor da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em colaboração 

com José Aderaldo Castello, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), 

propuseram que a Universidade adquirisse a biblioteca e a coleção de artes 

plásticas pertencentes a Mário de Andrade após a sua morte. Assim, esse 

acervo passou a integrar o patrimônio do Instituto, onde também se 

encontravam como doação da família o arquivo pessoal, a imaginária religiosa, 

as peças recolhidas de folclore e a arte popular.  

 
A parcela de cartões-postais apertava-se em uma caixa de 
papel rijo. Durante a catalogação da biblioteca de Mário, o IEB 
guardou a Correspondência lacrada em um cofre de aço 
Bernardini, especialmente comprado em 1968. O baú, 
frequentemente citado pela imprensa desavisada, foi, ao que 
se pode testemunhar, mera fantasia para segurar a curiosidade 
da espera, uma vez que nunca existiu.166  
 

Tal qual o Semanário de Arte Klaxon, a revelação da arte modernista 

de Tarsila do Amaral pertence aos dias que se seguiram ao evento do Teatro 

Municipal. Apresentada aos modernistas por intermédio da amiga Anita 

                                                           
165  AMARAL, Aracy (org.). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral... op. cit., p. 

11. 

166 Idem, p. 12. 
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Malfatti, ela foi imediatamente adotada pelo grupo. “As primeiras cartas de 

Mário para Tarsila, encantado com sua personalidade, parecem poemas em 

prosa, elogiosos, desfazendo-se em saudades tornadas fantasias” 167. O 

contato entre eles é intenso, na vivência diária em encontros, em viagens 

coletivas ou mesmo à distância pelas correspondências trocadas. 

 
Já na primeira correspondência, de 20 de novembro de 1922, 
Tarsila se manifesta sobre a encomenda que Mário lhe fizera, 
de quadro de Picasso. O belo Futebol de André Lhote, 
comprado através da pintora, chegaria às mãos do escritor pela 
intermediação de Ronald de Carvalho, que traz os quadros 
para o Rio de Janeiro – inclusive, provavelmente, o Delaunay 
de Tarsila – graças às facilidades que teria como pessoa em 
funções diplomáticas, em 1924168.  
 

 Percebe-se dessa maneira que as cartas, os manifestos e as revistas 

fazem parte de um grande acervo cultural de imenso valor para a interpretação 

do movimento modernista. As cartas e o envio de revistas pelo correio 

garantiam a comunicação interna entre os participantes do movimento em nível 

local, assim como a expansão das ideias estéticas para outras regiões do país. 

Foi a partir desse processo comunicativo que se construiu uma estrutura 

reticular entre pessoas de diferentes áreas da cultura que desejavam a ampla 

renovação estética da literatura e das artes brasileiras em geral, de acordo com 

os avanços científicos e o progresso industrial característicos daquele início de 

século. 

 

 

A estética dos Manifestos 

 

A história dos manifestos pode ser buscada nos meados do século XIX, 

a começar pelo Manifesto Comunista, de Marx e Engels, publicado em 1848, 

que tinha uma finalidade predominantemente política e não diretamente 

artística ou literária. Os manifestos constituíam uma estratégia estabelecida por 

grupos que se posicionavam contra a cultura burguesa, que se tornou a norma 

oficial ao longo do século XIX 169.  

                                                           
167 Idem, p. 20. 
168 Idem, p. 21. 
169 No México, escrito por Siqueiros em 1923, lançou-se o “Manifesto Del Sindicato de obreros, técnicos, 
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No entanto, como tal, o tipo de manifesto das vanguardas artísticas, de 

fato, somente começaria a ganhar corpo com os futuristas italianos, a partir de 

1909, quando foi publicado em Paris o Manifesto Futurista. Porém, outras 

formas de difusão de normas e ideias artísticas modernas já se disseminavam 

desde as críticas de Baudelaire em jornais do século XIX, assim como o 

aparecimento de revistas editadas especificamente pelos participantes dos 

movimentos artísticos. 

 No contexto do Modernismo português, um movimento iniciado com a 

publicação da revista Orpheu, seu principal líder, o poeta Fernando Pessoa, 

era alguém muito bem informado sobre tudo o que vinha acontecendo na 

Europa em termos de vanguarda, apesar de não viver em Paris como fizeram 

outros modernistas. Ele foi levado para a África do Sul pela família ainda 

criança. Desse modo, sendo bilíngue, tinha um forte vínculo com as culturas de 

língua inglesa. Por exemplo, ele demonstrou que conhecia a revista Blast, uma 

referência do primeiro Modernismo inglês. 

Pessoa possuía os dois números da Blast, que incluíam 

poemas de Ezra Pound e T.S. Eliot e manifestos cujo tom de 

denúncia pode ter inspirado a primeira parte do “Ultimatum” de 

Campos (publicado em 1917). Seria mais arriscado ver 

influências da revista inglesa (isto é do seu primeiro número) 

no Orpheu, cujo ar vagamente cosmopolita derivava do fato de 

três elementos do grupo – Mário de Sá-Carneiro, Raul Leal e 

Santa-Rita Pintor – terem vivido em Paris e contactado com os 

cubistas e os futuristas. 170 

A revista Blast estava associada ao Vorticismo, um movimento liderado 

pelo poeta Ezra Pound. Seu ideal estético comportava o conceito de poesia 

como condensação e apresentava aspectos imagísticos, incorporando 

elementos de estilização gráfica aos poemas, características estas que serão 

retomadas na poesia concreta nas décadas de 1960 e 1970, no Brasil. Nas 

artes plásticas, esse movimento britânico pertencente ao campo artístico do 

início do século XX, com influências do Cubismo e do Futurismo, teve como 

principal representante o pintor Wyndham Lewis.  

                                                                                                                                                                          
pintores y escultores de México o Declaración política, social y estética” (PINI, 2000, p. 109). 

170 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Tabacaria e a derrota modernista, Lisboa, Fundação 
Gulbenkian, outono de 2008 (catálogo da exposição Weltliteratur), p. 144. 
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Se pensarmos o futurismo como uma aceleração de imagens 

sucessivas, como por exemplo, o Nu descendo as escadas, de Marcel 

Duchamp, o Vorticismo seria uma ampliação dessa aceleração em 

profundidade, criando um turbilhão de perspectivas, daí a denominação: um 

vórtice.  

 

Figura 40: Capa da revista inglesa vorticista Blast, 1915. 

 
 Disponível em: http://www.imgrum.net/tag/vorticismo. Acesso em: 18-01-2017. 
 

Como manifestações típicas do Vorticismo foram publicados dois 

números da revista Blast. Sendo que os seus principais participantes eram: 

Ezra Pound, Wyndham Lewis, William Roberts e Frederick Etchells.  

O elo mediador entre Orpheu e Blast foi Fernando Pessoa, 
que possuía ambos os números da revista inglesa. Em virtude 
da sua educação formal em língua inglesa num contexto 
colonial britânico durante o período em que residiu com a sua 
família em Durban, Pessoa encontrava-se numa situação ímpar 
em relação a outros membros da sua geração, educados sob o 
paradigma então dominante da cultura francesa.171  

                                                           
171 DIX, Steffen(org.). O ano de Orpheu: 1915... op. cit., 170. 
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Desse modo, temos mais um exemplo das consequências estéticas da 

existência de redes de comunicação interpessoal entre artistas, poetas e 

intelectuais: o mesmo estilo de grafismo presente na capa da revista inglesa 

Blast pode igualmente ser observado na revista portuguesa Orpheu, assim 

como posteriormente na brasileira Klaxon. Basta reparar no uso de letras 

garrafais e linhas retas presentes em ambas as publicações.  

O número 1 do Orpheu ainda comportava o desenho de José Pacheco, 

que representava a figura de uma mulher nua entre duas grandes velas 

acesas, talvez alegorizando um rito de passagem. Mas, a segunda edição da 

revista já não traz figuras na capa, apenas o nome da publicação e um enorme 

número “2”, em branco, sobre fundo marrom.  Já Klaxon apenas estampava na 

capa uma enorme letra “A” que compunha com o texto, sendo que esse design 

se manteve sempre igual até sua última edição, modificando somente as cores 

que compunham a capa em cada número da revista. 

 Voltando ao caso do Orpheu, lembramos que estava previsto um 

manifesto logo no número inicial da revista, mas esse acabou não sendo 

publicado no número 1 da revista portuguesa. Tal manifesto deveria chamar-se 

Manifesto da Nova Literatura e seria publicamente citado na “nota da 

Redação”, que se desculpa pela demora em sua publicação: 

O Manifesto da Nova Literatura, que havia sido anunciado 

como devendo fazer parte do nº. 2 de Orpheu, não é nele 

inserto nem o acompanha. É motivo disto a circunstância de 

que, envolvendo a confecção desse manifesto o 

desenvolvimento de princípios de ordem altamente científica e 

abstrata, ele não pôde ficar concluído a tempo de ser inserto. 

Ou aparecerá com o 3º. número da revista, ou mesmo antes, 

talvez, em opúsculo ou folheto separado.172 

 Apesar das promessas e desculpas, o Manifesto da Nova Literatura 

jamais seria publicado. Ainda que tivesse saído o número 3 da revista, nada 

indica que tal manifesto fosse então incluído, pois o terceiro número, que 

chegou a ser encaminhado à gráfica em 1916, mas não foi publicado, também 

não traz qualquer notícia sobre o anunciado manifesto. No entanto, não 

faltaram oportunidades para que Fernando Pessoa definisse os propósitos da 

revista, como aconteceu num texto assinado por um de seus heterônimos, 

                                                           
172 Orpheu, n. 2. 
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Álvaro de Campos, que formulava a pergunta reflexiva O que quer Orpheu? 

Para em seguida poder respondê-la da seguinte maneira: 

(...) a verdadeira arte moderna tem de ser maximamente 
desnacionalizada – acumular dentro de si todas as partes do 
mundo. Só assim será tipicamente moderna. Que a nossa arte 
seja uma onde a dolência e o misticismo asiático, o primitivismo 
africano, o cosmopolitismo das Américas, o exotismo ultra da 
Oceania e o maquinismo decadente da Europa se fundam, se 
cruzem, se interseccionem. E, feita essa fusão 
espontaneamente, resultará uma arte-todas-as-artes, uma 
inspiração espontaneamente complexa...173 

 

Em 1909, o italiano Filippo Tommaso Marinetti havia publicado em Paris, 

no jornal Le Figaro, o Manifesto Futurista, influenciando outros movimentos 

pelo mundo todo, principalmente em outros países da Europa e das Américas. 

Com seus breves 11 itens ele proclamava uma ruptura radical com o passado, 

dando as boas vindas aos novos tempos, sob a insígnia da máquina, da 

velocidade e do dinamismo do novo século. 

Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste 
ideal atravessa a Terra, lançada a toda velocidade no circuito 
de sua própria órbita. O poeta deve prodigalizar-se com ardor, 
fausto e munificência, a fim de aumentar o entusiástico fervor 
dos elementos primordiais174. 

  

O Manifesto Futurista assumia desde logo uma postura militante e 

combativa, além de ser um elogio à violência e uma justificativa para a guerra, 

que, aliás, não demorou a envolver toda a Europa:  

Já não há beleza senão na luta. Nenhuma obra que não tenha 
um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve 
ser concebida como um violento assalto contra as forças 
ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem.175  

 

                                                           

173 PESSOA, Fernando. Páginas íntimas e de autointerpretação. Lisboa, Ática, 1966, p. 113-114 
(Apontamento solto, sem título, datado provavelmente de 1915, recolhido por Georg Rudolf e Jacinto do 
Prado Coelho). 

174 Manifesto Futurista. Disponível em:  
http://www.mariosantiago.net/Textos%20em%20PDF/Manifesto%20Futurista.pdf. Acesso em 27-01- 
2017.  

175 Idem. 
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A partir desse acontecimento exemplar, a França continuou emitindo os 

seus manifestos artísticos, como é o caso do Manifesto Surrealista, lançado em 

1924, de autoria do escritor francês André Breton. Porém, este manifesto já 

não falava tanto sobre os novos tempos, mas se concentrava em uma nova 

sensibilidade estética, desafiando a razão e a moral burguesa. Como texto 

programático, era muito mais detalhista, descrevendo métodos para se atingir a 

percepção surrealista. 

 
Venha o tempo quando ela decrete o fim do dinheiro e parta,  
única, o pão do céu para a terra! Haverá ainda assembleias 
nas praças públicas, e movimentos dos quais não pensaste 
participar. Adeus seleções absurdas, sonhos de abismo, 
rivalidades, longas paciências, a evasão das estações, a ordem 
artificial das ideias, a rampa do perigo, tempo para tudo! Basta 
se ter o trabalho de praticar a poesia. 176 

 
 Como o próprio nome indica, “klaxon”, que em francês significa buzina, a 

revista Klaxon tinha a função de fazer barulho para chamar a atenção do 

público e propagar as novas ideias trazidas pelos modernistas paulistas. Como 

a Semana de Arte Moderna, apesar de barulhenta, não tivesse tido o seu 

manifesto, nada mais natural que, nos dias que a sucederam, o grupo que 

tomou parte no evento se reunisse em torno de um ideário. De fato esse é o 

objetivo mais imediato do periódico artístico-literário publicado em São Paulo, 

tendo à frente os mesmos organizadores da Semana: Graça Aranha, Mário de 

Andrade, Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, entre outros. 

 Mas no primeiro número da revista quem escreveu logo na abertura, 

como se fosse um editorial ou um manifesto não explícito, foi Mário de 

Andrade, ainda que o texto não esteja assinado por ele. Essa apresentação foi 

decisiva para o futuro do Modernismo paulista, colocando definitivamente Mário 

como o ditador de regras do movimento. Ele foi o autor da tendência moderada 

do Modernismo brasileiro daquele momento em diante, o que dará margem 

para muitas discrepâncias entre os mais radicais como veremos a seguir. 

É bastante curioso, se a função da revista era esclarecer sobre os 

acontecimentos da Semana, por que o texto de “Apresentação de Klaxon” 

contradizia a muitas daquelas manifestações de caráter eminentemente 

                                                           
176 Manifesto Surrealista. Disponível em:   
https://www.marxists.org/portugues/breton/1924/mes/surrealista.htm. Acesso em 27-01- 2017. 
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revolucionárias do evento do Teatro Municipal? Ao que tudo indica, a revista 

Klaxon possuía em seu interior pelo menos duas tendências declaradas. Uma 

internacionalista liderada por figuras como Milliet e Aranha e outra 

ultranacionalista capitaneada por Plínio Salgado e Mário de Andrade, ainda que 

não houvesse consenso entre eles. Oswald de Andrade, o grande líder 

intelectual do primeiro Modernismo brasileiro, aos poucos, parece que vai 

sendo isolado dentro do próprio grupo que ele ajudou a criar.  

Depois do encerramento da revista, Oswald vai proclamar os seus 

próprios manifestos, Pau-Brasil e Antropófago, que darão respostas 

originalíssimas às duas tendências conflitantes no interior do movimento. Ele 

não era universalista, nem um nacionalista ingênuo, porém enveredou-se por 

uma terceira via, apresentando como alternativa à transformação do 

estrangeiro no próprio, através de uma espécie de digestão das informações 

vindas de fora, transformando-as e apropriando-se delas para constituir um 

novo marco epistemológico. 

Quem também veio a publicar um texto no formato de um manifesto, 

nas primeiras páginas do número 3 de Klaxon foi o português António Ferro, 

que passou transversalmente pela revista Orpheu, quando foi um de seus 

editores fictícios. Ele seria bem recebido pelos modernistas paulistas, inclusive 

por Oswald de Andrade, apesar de cada um deles se guiar por ideologias muito 

diferentes. O texto aí incluído por Ferro tem como título “Nós” – constituindo-se 

formalmente como um diálogo truncado entre um suposto vanguardista, “Eu” e 

uma platéia conservadora e difusa que se denomina “A Multidão”. 

EU 
A vida é a digestão da humanidade; deixemos a vida em paz. 
Isolemo-nos, exilemo-nos... É crear universos, para uso 
próprio, como theatros de papel talhados á thesoura... Sejamos 
rebeldes, revolucionários... Proclamamos, a valer, os direitos 
do homem! Em cada um de nós existe o mundo todo! Façamos 
a volta ao nosso mundo... Agitemos os braços como 
bandeiras!... Que os nossos gritos sejam aeroplanos no 
espaço... 

A MULTIDÃO 
 Mas que desejam? Falem mais claro... 
 

EU 
 A Grande Guerra, a Grande Guerra na Arte! 
 Dum lado estaremos nós, com a alma ao léu e o coração 
em berloque, homens livres, homens – livros, homens de 
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hontem, de hoje e de amanhã, carregadores do Infinito... 
Gabriel D’Anunzio – o Souteneur da Gloria – abraçado a Fiume 
– cidade virgem num espasmo... Estão os bailes Europeus – 
russos de alcunha – bailes em que cada corpo é um ballet, com 
um braço que Nijinsky e uma perna – Karsavina... Está 
Marinetti – esse boxeur de ideas; Picasso – uma régua com 
bocas; Cocteau – contorcionista do Potomak; Blaise Cendrars 
– Torre Eiffel de azas e de veros; Picabia – Christo novo, 
novíssimo, escanhoado; Stravinsky – máquina de escrever 
música; Bakst – em cujos dedos há marionettes que pintam; 
Bernardo Shaw – dramaturgo dos bastidores; Colette – o 
carmin da França, e vá lá, estás mesmo tu, Anatole – homem 
de todas as idade... Está Ramon Gomez de la Serna, palhaço, 
saltimbanco, cujos dedos são aerobatas na barra da sua pena, 
estou EU – affixador de cartazes nas paredes da Hora! 
 

A MULTIDÃO 
Doidos varridos, doidos varridos...  
 
 

Talvez esse texto da autoria de António Ferro fosse mais adequado 

para sair na revista Orpheu, em 1915, porém, somente surgiu sete anos mais 

tarde e do outro lado do Atlântico na revista paulistana Klaxon. Contudo, 

António Ferro, ainda um rapazinho de 17 quando da publicação do Orpheu, 

desapareceu do seu expediente logo após o primeiro número, assim como o 

brasileiro Ronald de Carvalho que também tinha aparecido no primeiro número 

como editor e colaborador e em seguida desapareceu das páginas do Orpheu. 

Esse “manifesto” de António Ferro veio, de certa maneira, restabelecer 

o vínculo entre a revista Orpheu e o movimento modernista brasileiro, que 

havia sido rompido depois do afastamento de Ronald de Carvalho da revista 

portuguesa. Naturalmente o poeta português não pode falar em nome do grupo 

de Orpheu, mas demonstra a existência de figuras agregadas ao movimento 

que agem na periferia do sistema. Aliás, Ferro nunca tinha sido uma figura-

chave no Modernismo português, pelo contrário, depois de ter sido afastado do 

grupo do Orpheu, ele segue seus próprios passos e desenvolve ideias que 

jamais caberiam naquele contexto. 

Se os manifestos da vanguarda postularam-se como programas de ação 

para uma nova estética, quais seriam então os princípios filosóficos colocados 

pelos manifestos propostos por Oswald de Andrade: Pau-Brasil e Antropófago? 

De antemão, pode-se dizer que ambos tinham como principal característica 

uma forte irreverência crítica, ao mesmo tempo em que apresentavam um 
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grande compromisso com a identidade brasileira. Esses manifestos definiam, 

por exemplo, parâmetros de gosto: “Só gosto do que não é meu”; ou “aprecio 

apenas o que é do outro”. Definia também padrões de apropriação e influência: 

“preciso comer o que é de outrem para aí tornar-me o que sou”. Dessa 

maneira, os manifestos: Pau-Brasil e Antropófago inauguraram um primitivismo 

nativo, “que muito mais tarde, num retrospecto geral do movimento modernista, 

Oswald de Andrade reputaria como o único achado da geração de 22” 177. 

Mesmo depois de renegar a própria Semana de Arte Moderna por sua atitude 

inconsequente, Oswald sempre será um adepto da Antropofagia. 

O Manifesto Antropófago aproveitava-se metaforicamente do fato de que 

a antropofagia ritual tinha sido encontrada nas Américas entre os povos 

indígenas mais primitivos, assim como entre aqueles de cultura bastante 

elevada, como os astecas, maias e incas. Alguns grupos de ameríndios 

comiam carne humana, mas não o faziam por gula ou fome. Tratava-se de um 

ritual, uma tradição cerimonial festiva, assim a antropofagia, era considerada 

um ato vinculado aos costumes dos índios. Oswald de Andrade defendia que a 

antropofagia tinha sido desde sempre muito mal interpretada na visão 

pragmática e moralista que dela fizeram os jesuítas e colonizadores.  

 

(...) no Manifesto Antropófago, de 1928, apregoava: Tupy or not 
tupy, that is the question, a antropofagia como único fator de 
união, socialmente, economicamente, filosoficamente; como a 
única lei do mundo, a antropofagia como a lógica de onde 
advém a expressão individual, coletiva, a força dinâmica, 
subsistência, conhecimento em comunicação com o solo. 
Sugerindo um olhar para as raízes culturais, afirma que já 
tínhamos a língua surrealista na idade do ouro, que é preciso 
transformar o tabu em totem. (GONÇALVES, 2012, p. 81) 

 

Como ritual devocional, a antropofagia pertencia ao rico universo 

espiritual dos povos primitivos das Américas. Por isso, jamais poderia ser 

aceita pacificamente pelo catequista europeu como algo natural. A operação 

metafísica que se encontrava na essência do rito antropofágico seria a da 

transformação do tabu em totem. Oswald de Andrade mostrava-se muito 

                                                           

177 ANDRADE, Oswald. O Caminho Percorrido, Ponta de Lança, Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 1971, p. 96. 
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consciente disso tudo, sem nunca perder seu referencial, que é a identidade 

brasílica. 

 
O Manifesto Antropófago trouxe um diagnóstico para essa 
realidade, e motivou a Revista de Antropofagia, na sua primeira 
fase (maio de 1928 a fevereiro de 1929), dirigida por Alcântara 
Machado, circulando posteriormente, na chamada “segunda 
dentição”, como página semanal do Diário de São Paulo e 
Órgão do Clube de Antropofagia (março a agosto de 1929), 
com secretários que se revesavam (“os açougueiros” Geraldo 
Ferraz, Jayme Adour da Câmara e Raul Bopp.(NUNES, 1990, 
p. 6)   

 

 

Figura 41: Tarsila do Amaral, capa de Pau-Brasil, livro de Oswald de Andrade, 1925.  

 

Disponível em: https://letras2013.wordpress.com/2013/04/01/alguns-poemas-do-livro-pau-

brasil-1925-de-oswald-de-andrade-1890-1954/. Acesso em: 18-01-2017. 

 

Benedito Nunes propõe, em seu ensaio de introdução ao sexto volume 

das Obras Completas de Oswald de Andrade (NUNES, 1970), a “devoração” 

como símbolo fundamental do processo antropofágico, que pode ser vista 

simultaneamente como “metáfora” da brasilidade, “diagnóstico” dos problemas 

sociais e também servindo como uma verdadeira “terapêutica” capaz de 

https://letras2013.wordpress.com/2013/04/01/alguns-poemas-do-livro-pau-brasil-1925-de-oswald-de-andrade-1890-1954/
https://letras2013.wordpress.com/2013/04/01/alguns-poemas-do-livro-pau-brasil-1925-de-oswald-de-andrade-1890-1954/
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superar os impasses de nossa cultura transplantada. Sendo uma metáfora 

antropofágica, caracteristicamente orgânica, já que se inspira em ritual 

guerreiro adotado pelos índios Tupis, que devoravam seus inimigos após 

vencê-los bravamente em combate. Temos aí uma espécie de mito fundador 

da cultura brasileira e de sua arte.  

Ao buscar as causas dos descaminhos da cultura brasileira, a 

“devoração antropofágica” estaria em contraposição à situação de 

subalternidade da sociedade brasileira, traumatizada pela repressão 

colonizadora que teria condicionado a consciência dos brasileiros. Isso constitui 

a base de uma análise crítica, a partir da qual se pode construir uma nova 

civilização com uma estética própria. O episódio da devoração do Bispo 

Sardinha foi a cena idealizada por Oswald de Andrade, apoiada em fatos 

históricos, e constitui parte desse mito fundador. Oswald construiu, assim, um 

poderoso sistema de ideias sobre o que seria o Brasil e sobre quem é o povo 

brasileiro. 

Como Nietzsche,178 produzindo a sintomatologia da modernidade 

enferma, Oswald parecia evocar o sentido da ideia de “grande saúde” com seu 

pensamento antropofágico. O ato de devorar seria uma ação terapêutica, 

praticada na ação violenta e sistemática aos mecanismos sociais e políticos, 

aos hábitos intelectuais e às manifestações literárias e artísticas que teriam 

produzido este trauma repressivo. Essa seria a proposta oswaldiana militante 

da nova estética, que deveria surgir a partir da incorporação e superação do 

outro. O processo criativo é visto como transformação do eu em outro, um 

“outrar-se” como na expressão criada por Fernando Pessoa. 

Por outro lado, os textos dos manifestos de Oswald de Andrade, ao 

comportar expressões e palavras que sugerem as mais extravagantes 

imagens, remetem indiretamente às vanguardas literárias europeias, como, por 

exemplo, ao surrealismo francês. A estética jocosa, dos chistes dos dadaístas 

e surrealistas, aparecia bem marcada no manifesto Antropófago: “a alegria é 

prova dos noves”. Porém, isso não seria apenas um gracejo que reivindicaria 

ao povo brasileiro a festa, o carnaval, a brincadeira – que comumente se atribui 

                                                           
178 Friedrich Nietzsche é um autor fundamental para o entendimento as ideias de Oswald de 
Andrade. 
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como característica do brasileiro – ao invés disso, seria a afirmação da alegria 

como fonte criativa e valor estético genuíno.  

Mas por que os manifestos de Oswald são vistos como uma ontologia da 

raça? Quais os problemas filosóficos colocados pela Antropofagia? Ser 

“antropófago” não significava para Oswald apenas voltar às raízes do homem 

primitivo, ou devorar e assimilar a cultura do outro como a metáfora 

antropofágica sugere. Também não se trata de um elogio ao barbarismo ou à 

violência fundadora. Contrariamente a isso tudo, o projeto Antropofágico, tal 

qual proposto por Oswald, buscava um marco civilizatório, inaugurando novos 

parâmetros de reconhecimento para a cultura brasileira, e fazendo com que 

tudo o que é de fora seja incorporado, modificado e tornado parte do próprio 

corpo redimensionado. 

 

Divergências e desdobramentos do Modernismo 

 

Se a pintura fauve de Anita Malfatti foi capaz de desencadear o primeiro 

Modernismo, a tela Abaporu, de Tarsila do Amaral influenciou diretamente o 

movimento antropofágico. Depois de uma fase de aprendizagem acadêmica, 

que incluiu um estágio em Paris, ela foi convertida ao Modernismo aqui mesmo 

no Brasil. Com o incentivo de Oswald, em Paris, ela aproximou-se, a partir de 

1923, da vanguarda europeia, e começou a definir uma linguagem pessoal.  

Na ocasião, em contato com artistas inovadores, procurava na capital 

francesa as últimas proposições da arte moderna, atualizando-se com rapidez. 

Estudou com Lhote, a construção de figuras facetadas; com Gleizes, a pintura 

abstrata e composições com formas geométricas; e ainda frequentou o ateliê 

de Léger, cujas formas acilindradas e mecânicas vão lhe fornecer um elemento 

importante para sua original linguagem pictórica. 

 
Pinta várias telas que mostram esses estudos – e também 
obras que já apontam claramente seu caminho, em especial 
duas telas que a mostram, em Paris, preocupada com uma arte 
caracteristicamente nacional: A Negra, prenúncio da fase 
antropofágica, e Caipirinha, da fase pau-brasil.179  
 

 

                                                           
179 ROSSETTI, Marta. Modernismo; in Revista da USP, 2012, p. 137. 
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No início de 1924, Tarsila estava de volta ao Brasil. Esse prometia ser 

um ano muito importante para a evolução do movimento modernista, pois o 

grupo paulista acolhia em seu seio Blaise Cendrars. Na companhia desse 

poeta, alguns modernistas viajaram para o Rio de Janeiro durante o carnaval 

carioca e depois seguiram para o interior de Minas Gerais. Em plena Semana 

Santa, foram conhecer as cidades históricas mineiras; nessa comitiva, além de 

Tarsila e Oswald de Andrade faziam parte Mário de Andrade e D. Olívia 

Guedes Penteado. O escritor estrangeiro, entusiasmado com o que via, ajudou 

os brasileiros a perceber os elementos característicos de sua própria terra. Foi 

um poderoso estímulo para Tarsila e para os outros modernistas, no sentido de 

ver o país sem se ater ao gosto erudito tradicional, mas valorizando o primitivo, 

o popular.  

 
Tarsila passa a suas telas, a partir de então – como ela mesma 
declarará –, cores que, na infância, havia aprendido serem de 
“mau gosto”, referindo-se a seus rosas e azuis, vistos nas 
decorações populares. Alia esse colorido à linguagem formal 
que desenvolvera em Paris e pinta, entre 1924 e 1926, uma 
série importante de obras, sintetizando e estilizando a 
vegetação e a paisagem brasileira, os costumes populares. 
Obras como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, de 
anotações do Rio, O Mamoeiro, As Meninas, de anotações de 
Minas180.  

 

A partir desse momento, Tarsila realizou uma total autotransformação 

em seu fazer artístico, assumindo uma linguagem mais definida e com temas 

efetivamente modernos. Como nos coloca Marta Rossetti, a artista continuava 

com sua linguagem característica, a pincelada disfarçada, mas criando agora 

figuras de membros agigantados, cabeça minúscula, e paisagens totalmente 

irreais, às vezes vazias e solitárias: 

 
Tarsila foi a pintora do modernismo que mais conscientemente 
procurou construir uma arte brasileira – obras que só se atreve 
a expor no Brasil, em individuais no Rio e em São Paulo, em 
1929, com grande sucesso e… escândalo. Irá sentir a 
mudança que se opera no Brasil com a Depressão e a 
Revolução de 1930. Procurará (uma das primeiras), por volta 
de 1933, realizar uma arte de denúncia social, pintando 
Operários e 2a Classe. Depois, às vezes, pintará 
trabalhadores, procissões, voltando aos poucos, mais para o 

                                                           
180 Idem, p. 138. 
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fim de sua vida, a uma temática e modo de expressão 
remanescentes de sua fase pau-brasil.181 

 

Com passagens por Paris, alguns modernistas acabaram absorvendo a 

mensagem surrealista, que se difundiu no final dos anos de 1920. Tarsila não 

ficou imune a essa tendência da arte francesa, que também influenciou outros 

brasileiros como os artistas Ismael Nery e Cícero Dias. Esses artistas 

construíam o espaço de maneira inusitada, representando cenas simultâneas, 

com dimensões arbitrárias e anamorfoses que desafiam as leis naturais, sem 

se esquecer da alegria presente na arte popular. 

 
São alegres cenas populares, circos, reuniões, ao lado de 
representações às vezes mais inquietantes e insólitas. Suas 
obras, junto com as de Ismael Nery, causarão escândalo no 
Salão Revolucionário de 1931, no Rio, devido a seu 
distanciamento da representação tradicional, por seu 
sensualismo exacerbado e pela ligação com o surrealismo. 182 
 

Após as seratas no Teatro Municipal de São Paulo, onde os modernistas 

sonhavam com Paris, o movimento espalhou-se por todo o Brasil. As revistas e 

manifestos muito contribuíram para o seu alastramento.  

Somando o primitivismo, que já vinha marcando o modernismo na 

Europa, à busca de uma identidade nacional, logo após a semana, emergiram 

os movimentos Pau-Brasil e Antropofágico, capitaneados pelo Manifesto Pau-

Brasil e Antropófago que por sua vez deu origem á Revista de Antropofagia. 

“O primitivismo foi a porta pela qual os modernistas penetraram no Brasil e a 

sua carta de naturalização brasileira” (Pedrosa, p. 227).  

E assim os modernistas brasileiros não precisavam ir, como seus 

émulos europeus supercivilizados, às latitudes exóticas da África ou da 

Oceania para revigorar as forças em fontes mais puras e vitalizadas de certas 

culturas consideradas primitivas. 

Então virando-se para dentro do país, de costas para o mar, o 
líder intelectual do modernismo teve a noção de um Brasil 
caboclo, diferente do da capital, primário e irredutível na sua 
realidade física, capaz de lhe dar motivo para conjugar o 
cultural e o instintivo. Mas esta fusão paradoxal de elementos 
contraditórios não se fez apenas por obra de uma 
personalidade original, pois, se ela marcou a ação e a obra de 

                                                           
181 Idem. 
182 Idem, p. 140. 
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Mário de Andrade, também marcou a outra grande figura do 
movimento, Oswald de Andrade.183 

 Oswald de Andrade demonstrava saber exatamente o que pretendia 

com seu ativismo cultural. Desejava colocar o Brasil no contexto da 

modernidade, mas sem perder a consciência da localização periférica do país 

na cartografia mundial e sem esquecer seu passado colonial. 

Que querem esses primitivos vindos de Paris? Oswald 
responde: “Uma perspectiva de outra ordem que a visual”. “O 
correspondente do milagre físico em arte. E a sábia preguiça 
solar. A reza. A energia silenciosa. A hospitalidade e a escola. 
A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau Brasil. 184 

Porém, começaram a aparecer divergências e separações, segundo as 

exaltações de temperamentos e individualidades de cada um. As divisões 

fizeram-se mediante afinidades ideológicas, políticas, estéticas, ou até mesmo 

regionais, beirando o bairrismo e incitando atitudes menos nobres como o 

revanchismo e preconceitos. 

E realmente o movimento modernista acaba bifurcando-se em 
duas correntes, uma de pura vivência psíquica e da alta 
vitalidade espiritual e artística, e a outra de mera 
expressividade anedótica e pitoresca, que degenera em 
modismos preconceituosos para terminar em estilos de tropos 
oratórios. De arte não resta mais senão a fórmula morta, e é, 
com efeito, curioso notar que dessas derivações literárias (não 
propriamente artísticas) frustradas da segunda corrente do 
modernismo brasileiro, como o “verde-amarelismo” e depois o 
indianismo anacrônico da “Anta”, nada ficou de esteticamente 
ou mesmo de especulativamente válido a não ser algumas 
imagens soltas de Cassiano Ricardo.185  

 

Após a Semana de 22, os manifestos sucederam-se uns aos outros. 

Uma vez que a ideia de modernidade havia sido introduzida, começaram a 

surgir os antagonismos entre os diferentes grupos e tendências. Klaxon ainda 

se mostrava ideologicamente indefinida, reunindo pessoas de diferentes 

orientações políticas. Mas logo após a publicação do Manifesto Pau-Brasil, por 

                                                           

183 PRADO, Paulo. Poesia Pau-Brasil: Um Prefácio. Revista do Brasil, nº. 106, out. 1924. 

184 Manifesto Pau-Brasil. Correio da Manhã, 18 mar. 1924. 

185 PEDROSA, Mario. Mario Pedrosa: Arte ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 229. 
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Oswald de Andrade, eclodiram as demarcações de territórios e os conflitos de 

opiniões. 

O Manifesto Pau-Brasil, tal qual o Manifesto Surrealista na França, 

propunha um programa estético que buscava definir uma sensibilidade e um 

ponto de vista desafiante à mentalidade e à moral da época, indicando uma 

forma inusitada de se interpretar o Brasil, antecipando normas que viriam a ser 

mais desenvolvidas em 1928 no Manifesto Antropófago. 

 

Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. 
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 
antropófago. 
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos 
postos em drama. Freud acabou com o enigma da mulher e 
com outros sustos da psicologia impressa. 186 
 

 Ao lado da política e da literatura, Oswald de Andrade também era, 

desde sempre, um pensador bastante original. O romance A Estrela de 

Absinto, que teve um fragmento publicado na revista Klaxon, já comporta uma 

preocupação existencialista. Mas o principal sistema filosófico e cultural de 

Oswald foi se aprimorando com as matrizes da Antropofagia, introduzida no 

Manifesto Antropófago de 1928, e depois com a peça em linguagem híbrida O 

Rei da Vela. Essa matriz “[...] é desenvolvida no Brasil como projeto de 

emancipação cultural, por meio de uma poética própria e de linguagem 

autônoma e da absorção da contribuição de diversas culturas” 187 até atingir o 

discurso propriamente filosófico em A Crise da Filosofia Messiânica, obra 

publicada em 1950. É possível vislumbrar aí certo “esteticismo nietzschiano”, 

como coloca Benedito Nunes, em seu livro Oswald Canibal: 

 

Muito próximo de Nietzsche de A Origem da tragédia, para 
quem a existência, em sua tragicidade, torna-se em fenômeno 
estético, e a arte um meio de “devorar” o conteúdo trágico da 
vida, a antropofagia, nessa versão de 1950, é uma filosofia 
trágica, que incorpora a psicologia orgiástica integrante dos 
ritos de sacrifício, ligados às matrizes primordiais das relações 
religiosas entre o homem e o universo.  O homem da cultura 
antropofágica, assumindo a dureza de Zaratustra, afirma 
diossincraticamente a sua vontade de potência; “devorando” o 

                                                           
186 Manifesto Antropófago. Disponível em: http://www.tanto.com.br/manifestoantropofago.htm. Acesso 
em 27-01-2017. 

187 HERKENHOFF, Paulo. Bienal 1998: princípios e processos, in: Cocchiarale et ali. Artes Visuais. Rio de 
Janeiro, FUNARTE, 1917, p. 155. 
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que há de trágico na existência, isto é, em valores humanos e 
em obras de arte. (NUNES, 1979, p. 66) 

 

Naquele exato momento de sua vida, Oswald de Andrade desejava ser 

professor de Filosofia na Universidade de São Paulo, mas deparou-se com 

dificuldades intransponíveis, segundo Gilberto Vasconcellos, “Oswald foi vítima 

do moralismo patriarcal burocrático, sendo punido por ter vivido com muitas 

mulheres, inquieto, intelectualmente assistemático, anárquico, frasista” 188. 

Esse episódio demonstra, acima de tudo, que até o final de sua vida, Oswald 

ainda conservava aquele ímpeto desafiador das convenções que o distiguia. 

Em 1950, quatro anos antes de sua morte, Oswald de Andrade 
apresentou à Universidade de São Paulo a tese intitulada A 
crise da filosofia messiânica (ANDRADE, 1995, p. 101-55) com 
a qual disputaria com Antonio Candido a vaga de professor de 
Filosofia. A candidatura não foi, entretanto, aceita, já que 
Oswald não possuía a documentação necessária para ocupar a 
posição. Formado em Direito e tendo atuado como jornalista a 
maior parte de sua vida, Oswald não estava qualificado a 
ensinar Filosofia e a vaga da USP foi preenchida por Antonio 
Candido (BOAVENTURA, 1995, p. 252).189 

A antropofagia ressurge então a partir do discurso filosófico de Oswald 

de Andrade, nos anos de 1950, depois de um longo hiato de tempo, quando o 

movimento antropofágico já parecia esquecido; depois de tantas críticas e dos 

próprios modernistas renegaram os “arroubos” do primeiro Modernismo. Na 

verdade, Oswald realizou com essa retomada antropofágica uma autofagia, 

uma vez que resgatava suas próprias ideias de 1928 num novo contexto 

histórico e cultural. 

Sendo uma publicação emergencial é natural que Klaxon não tenha 

durado muito tempo. Depois dos últimos números, seu espaço foi 

imediatamente ocupado por outras publicações dedicadas à literatura e a arte 

para onde migraram seus principais colaboradores. 

 

                                                           
188 VASCONCELLOS, Gilberto. “Réquiem a Oswald”, in: Folha de São Paulo, domingo, 1 de novembro de 
1998. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs01119813.htm. Acesso em: 07-11-
2018. 
189  ALMEIDA, Tereza Virginia de. Crítica e devoração: canibalismo e mitologia cultural. Itinerários, 
Araraquara, 21, 27-37, 2003. Disponível em:  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/oliveredluiz/Meus%20documentos/Downloads/2714-6560-1-
PB.pdf. Acesso em: 07/11/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs01119813.htm
file:///D:/EDSON%20TESE%20FINAL/Documents%20and%20Settings/oliveredluiz/Meus%20documentos/Downloads/2714-6560-1-PB.pdf
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Depois de Klaxon, outras publicações tipicamente intérpretes 
do pensamento jovem vão aparecendo. Prudente de Moraes 
Neto e Sérgio Buarque de Holanda dirigem Estética e 
provocam a cisão no grupo do Rio de Janeiro, apartando, 
depois de um primeiro contato, a influência de Graça Aranha. 
Em Minas, surge a Revista, com Carlos Drumond de Andrade, 
Emílio Moura e Martins de Almeida. Em São Paulo, Paulo 
Prado, associando-se a Lobato na Revista do Brasil, então o 
principal mensário de cultura do país, atrai a colaboração 
modernista. (COUTINHO, 1999, p. 31) 

 

Se durante a Semana de Arte Moderna o espírito era de 

confraternização geral entre os modernistas, unidos perante a vaia e a crítica 

conservadora, a situação iria mudar radicalmente num segundo momento. 

Costuma-se criticar o caráter classista do movimento em seu nascedouro, 

talvez esta seja realmente uma das razões da fragilidade das propostas. De 

fato, o evento teve alcance restrito às classes mais abastadas  acostumadas ao 

Teatro Municipal. O fato de ter sido realizado num espaço dedicado à cultura 

erudita já definia o público atendido. Veja-se a opinião de D. Jovina, uma 

modesta professora da época cujo depoimento foi registrado por Ecléa Bosi: 

 
Assisti, na Semana de Arte Moderna de 22, a uma mesa 
formada por gente de imprensa e jornalistas: estavam nessa 
reunião Mário de Andrade, Oswald de Andrade que tinha raiva 
quando o chamavam de Ôswald... Minha grande admiração por 
Mário veio depois. Nunca pensei que a Semana fosse ter a 
repercussão que teve. A gente ouvia falar na mecenas D. 
Olívia, que tinha uma casa na rua Barão de Campinas, com a 
Duque de Caxias, naquele tempo rua Santa Tereza. Lembro a 
excursão que ela fez com Mário até o Amazonas. 
D. Olívia abriu seu salão para os modernistas. Soube que 
Oswald de Andrade se casou com Tarsila em cima de um 
camelo, no Egito, e que Washington Luís foi o padrinho. Mas 
pouco soube dos modernistas porque estava completamente 
desligada da alta sociedade. Trabalhava muito, perdi meus 
pais, meu irmão, corria de um lado para o outro, dava lições à 
noite. Estava ligada a meus alunos, não à alta sociedade. 
(BOSI, 2006, p. 293) 

 

Por outro lado, a diferença entre o clima transgressivo da Semana de 

Arte Moderna e os limites estabelecidos no texto de abertura da revista 

Klaxon, indica que as divergências entre os modernistas começaram bastante 

cedo. Não foi preciso esperar pelas rupturas que o Manifesto Antropófago 

provocaria em 1928. Numa carta de Mário de Andrade a Anita Malfatti, que se 
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encontrava em Paris, em 1924, pode-se observar o quanto ele se queixava das 

muitas polêmicas a que estava exposto.  

 

 

Querida Anita 

Como vais? Eu cá bem. Discutindo. Discutindo com o Osvaldo. 

Discutindo com o Paulo Prado. Agora mesmo acabo de receber 

um convite do Paulo (é domingo) para ir almoçar com ele e... 

tomar descompostura por causa dum discurso que pronunciei, 

em honra do Francisco Mignone, um compositor passadista. Lá 

vou bem armado. Vai sair fogo. 190 

 

Um dos motivos do distanciamento entre os participantes do movimento 

foram justamente as viagens para a Europa que muitos deles realizaram nos 

anos subsequentes à Semana de Arte Moderna. Na mesma carta Mário 

lamenta a dispersão do grupo e a falta de correspondência: “Conta-me um 

pouco da tua viagem. Qual é a direção de Zina Aita? Já estiveste com Tarsila? 

Que fazes? Como vives? Que é de Brecheret? Ninguém escreve! Que é de Di? 

Que é de Sérgio? Que é de ti? Gente sem piedade” (Idem, Ibidem). 

  O caso extremo é o da pintora mineira Zina Aita, que participou da 

Semana e inclusive esteve presente nas páginas de Klaxon, mas que viajou 

em seguida para a Itália, onde permaneceu, assim desaparecendo da cena 

paulista. Em carta anterior do mesmo ano, Mário já havia estranhado a sua 

ausência: “Viste a Zina? Nunca mais me escreveu. No entanto respondi-lhe a 

carta de despedida” 191. 

Mário também se queixava da inércia e do individualismo dos 

participantes do movimento. A partir de certo momento, cada um resolveu 

seguir seu próprio caminho, conforme se lê na carta endereçada a Villa-Lobos 

em 25 de setembro de 1923: “Os amigos aqui estão molengas. [...] Cada um 

trabalha e vive para o seu lado. Certo desânimo em alguns. Eu, trabalho 

sempre, com entusiasmo e afinco” 192. Mas Mário ainda nutria a esperança de 

                                                           
190 Carta de Mário de Andrade a Anita Malfatti datada de 05/10/1924. IEB – Acervo Anita Malfatti, AM-
04-01-0012. 
191 Carta de Mário de Andrade a Anita Malfatti datada de 17/09/1924. IEB – Acervo Anita Malfatti, AM-
04.01.0011. 
192 Carta de Mário de Andrade a Villa-Lobos. IEB-USP. Acervo Mário de Andrade. MA-C-CAA585. 
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que tudo voltaria a ser como dantes, na volta dos amigos distantes: “Sinto-me 

feliz e espero. Mas não espero só por mim. Espero por ti, por Brecheret, por 

Anita –, toda esta troupe divina, Ronald, Luis etc, etc, o melhor Circo de 

Cavalinhos que jamais houve no Brasil” 193 

Porém, a partir da circulação dos manifestos e revistas, o clima começou 

a ficar mais tenso entre os modernistas. O radicalismo e a irreverência das 

ideias de Oswald, introduzidas principalmente em seus manifestos Pau-Brasil e 

Antropófago, começaram a provocar a alteração dos ânimos entre os 

participantes do Modernismo. 

Radicalização do primitivismo nativo, aquele Manifesto 
precipitou, como carta de princípios e filosofia de bolso do 
grupo da Antropofagia, o mais aguerrido da fase polêmica do 
Modernismo, sob liderança de Oswald de Andrade, a divisão 
ideológica latente na sua divergência com outras correntes de 
pensamento que então se confrontavam – duas delas, o 
nacionalismo metafísico, de Graça Aranha, e o nacionalismo 
prático verdamarelo, reformulado no grupo da Anta (Menotti del 
Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Cândido Motta Filho 
etc.), diretamente ligadas ao Modernismo, e o espiritualismo 
católico, ligado ao simbolismo e à filosofia de Farias Brito 
(Jackson de Figueiredo e Tristão de Athayde, principalmente) e 
com o qual se entrosou a revista Festa aparecida em 1926 
(Tasso da Silveira, Andrade Murici e Murilo de Araújo, ente 
outros). (NUNES, 1990, p. 6) 

 

 No outro extremo encontrava-se Mário de Andrade, não muito distante, 

em nacionalismo, do escritor e crítico Monteiro Lobato, que se tornou um 

grande editor e buscava a partir de então publicar obras modernas, 

preferivelmente com temática brasileira. Com o passar dos anos, desde o 

episódio da crítica à pintura moderna de Anita Malfatti muita coisa tinha 

mudado. Mário e Lobato reaproximaram-se e perceberam que como críticos 

não deixavam de ter opiniões em comum, como por exemplo, no que tocava a 

arte do novecento brasileiro, representada pelo pintor paulista Almeida Júnior. 

Pois para Mário de Andrade, “Almeida Júnior reaparece, ao lado do Aleijadinho, 

como etapa importante na constituição de uma arte verdadeiramente nacional”. 

194 

                                                                                                                                                                          
25/09/1923. 
193 Idem, Ibidem. 
 
194 COELHO, Marcelo, “Estudo revê crítica de Mário de Andrade”, in: Folha de São Paulo, 27 jan. 2007. 
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 Nos anos que o Modernismo teve pela frente, inclusive com o retorno à 

ordem, a introdução do regionalismo e a abordagem social, os dois críticos 

ainda iriam se cruzar diversas vezes e demonstrar afinidades de pensamento e 

mesmo de gosto estético semelhantes. 

 
Criticando as formas extremadas que a arte moderna assumira 
em princípios do século 20, e considerando o abstracionismo 
uma coisa que servia apenas para "estetas refinados e velhas 
milionárias", Mário de Andrade identificava-se, como nota 
Chiarelli, com as tendências do "retorno à ordem" em voga nos 
anos 30, exemplificadas no neoclassicismo de Pablo 
Picasso. A pintura de Candido Portinari (1903-1962) seria 
então destacada por Mário de Andrade pelo seu realismo, pelo 
que expressa da autêntica alma brasileira, e não pelas rupturas 
estéticas que pudesse ter representado para nosso meio.195 

 

 Para Tadeu Chiarelli a crítica de arte praticada por Mário de Andrade 

estava mais ligada ao retorno à ordem do que às vanguardas históricas. Sendo 

assim o autor de Paulicéia Desvairada seria mais conservador e muito menos 

moderno do que comumente se atribui a ele. Ao se observar o pensamento de 

Mário de Andrade no período posterior à Semana, constata-se que o seu 

interesse se concentrava na temática da brasilidade, buscando apoiar as 

pessoas que tivessem maior afinidade com a sua própria postura.  

Além da pintura, representada pelas velhas companheiras Anita Malfatti 

e Tarsila do Amaral seu interesse abrange outras áreas como a música e a 

literatura. Sempre evitando as escolas mais radicais que estavam aparecendo 

na Europa como “Chiarelli enfatiza as constantes restrições feitas por Mário de 

Andrade à arte abstrata e ao surrealismo” 196. O músico e compositor Mozart 

Camargo Guarnieri, um dos favoritos de Mário de Andrade, é um caso que 

poderia ser tomado como referência. 

 
O gênio musical de Guarnieri, que desde menino alinhava 
notas musicais imaginando obras – a primeira delas, Sonho de 
Artista, aos 11 anos –, tinha encontrado pela frente um 
professor disposto a orientá-lo. Às quartas-feiras, à noite, em 
casa de Mário, reuniam-se para discutir questões estéticas, 
vida, cultura, a fim de colocar em pauta um “novo problema em 
marcha”. Realizava-se pouco a pouco a “formação” de um 
artista, através do diálogo, dos debates, da indicação de 
caminhos. (MORAES, p. 188) 

                                                           
195 Ibidem. 
196 COELHO, Marcelo, “Estudo revê crítica de Mário de Andrade”, in: Folha de São Paulo, 27 de janeiro de 
2007. 
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 O próprio compositor reconhecia o fundamental apoio oferecido por 

Mário ao iniciante em vários de seus depoimentos, como podemos observar: 

“Devo toda a minha formação humanística a Mário de Andrade. Ele traçou um 

plano para desenvolver minha cultura geral e, além disso, emprestava-me 

livros, pois naquela época eu não ganhava nem para comprar livros” 197. A 

historiografia especializada conta que: 

 

Guarnieri desembarcou em São Paulo em 1925, vindo de Tietê. 
Na capital, ao mesmo tempo que exercia o ofício do pai, 
barbeiro, cumpria a destinação de músico, tocando piano nas 
sessões do cinema Bijou. Procurando se aperfeiçoar, 
aproxima-se aos poucos, dos professores de música 
conhecidos na época. Não tem meios de pagar, porém 
consegue aulas gratuitas com Ernani Braga e Antonio de Sá 
Pereira; os ensinamentos de Agostino Cantù precisam ser 
remunerados, mas depois de seis meses, se desgosta do 
mestre. Em 1927, Guarnieri conhece o maestro italiano 
Lamberto Baldi, o seu primeiro mentor, e vai se aprimorando na 
arte da composição. Rodeia o Conservatório de São Paulo e 
em 1927 já se pode encontra-lo como regente da classe de 
piano e acompanhamento nesta mesma instituição em que 
Mário de Andrade leciona. Entretanto este só lhe foi 
apresentado em uma noite de março de 1928, quando o 
músico Antonio Munhoz o levou à Lopes Chaves. (MORAES, p. 
187-188) 

 

Em outra entrevista, divulgada anos mais tarde, Guarnieri fez questão de 

reafirmar sua gratidão ao mestre: “Eu era um sujeito bisonho, mal saído do 

segundo ano do grupo escolar. Mário não só organizou um plano para meus 

estudos, onde obras de valor universal estavam presentes, como também 

colocou sua biblioteca à minha disposição” 198. Em contrapartida o músico 

vindo do interior paulista, de uma humilde família de imigrantes italianos, 

correspondia às expectativas nacionalistas de Mário de Andrade. 

 

Guarnieri, nessa ocasião, toca na pianola de Mário a Canção 
Sertaneja e a Dança Brasileira, e as afinidades despontam. Na 
imprensa, em maio, o crítico o situa na segunda geração 
nacionalista da música brasileira “que não se alimenta mais 
diretamente do populário, e apenas se apóia nele”199. Em 
agosto, Mário escreve a Bandeira, falando em um “mocinho 
aparecendo, 21 anos, aluno de composição de Lamberto Baldi 
e bastante aconselhado por mim na orientação estética, sem 

                                                           
197 Flavio Silva, Camargo Guarnieri: O Tempo e a Música, p. 190. 
198 “Entrevista de Camargo Guarnieri a Silveira Peixoto”, Diário de São Paulo, 4 mai. 1976. 
199 “Camargo Guarnieri”, Música e Jornalismo, p. 133. 
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ser aluno meu”200. A admiração do professor pelo novo 
discípulo aumenta. Em 1929, aplaudia no Diário Nacional a 
Sonatina criada por um “lírico que possui legítima imaginação 
musical [...] artista paciente e sabedor das suas próprias leis”201 
(MORAES, p. 184) 

 
 

Figura 42: Foto de Mário de Andrade, o maestro Lamberto Baldi e Camargo Guarnieri 
 

 

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/camargo-
guarnieri-110-anos-de-um-compositor-quase-esquecido/. Acesso em: 25-01-2019. 

  
 

Se, por um lado, Mário oferecia todo o apoio necessário ao iniciante que 

demonstrava profundas afinidades com o seu modo de pensar. A identificação 

entre o escritor e o compositor chegaram a tal ponto que, em 1932, eles 

compõem uma ópera a quatro mãos com uma temática popular, intitulada 

Pedro Malazarte. A obra resultante pretendia ser em técnica e conteúdo a 

expressão da brasilidade levada ao palco lírico. 

Entretanto, a reação de Mário de Andrade à Segunda Sonata de 

Guarnieri, expressa numa longa carta dirigida ao compositor, é uma 

demonstração de como as divergências foram surgindo até entre os discípulos 

mais fiéis de Mário de Andrade. O trecho da carta é longo, mas vale a pena ser 

analisado. 
                                                           
200 AMDRADE, Mário. Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira, Carta a Manuel Bandeira, 
29 ago. 1928, p. 400. 
201 “Camargo Guarnieri” (Sonatina), Diário Nacional, São Paulo, 17 abril 1929, Música Doce Música, p. 
184. 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/camargo-guarnieri-110-anos-de-um-compositor-quase-esquecido/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/camargo-guarnieri-110-anos-de-um-compositor-quase-esquecido/
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Lí a Sonata, retoquei pedaços e fico atônito. Fico sem opinião. 
É certo que sinto dentro de mim que não chego a gostar. Mas 
também é a mais leal das realidades que também não chego a 
não gostar. Isso quererá dizer que fico indiferente diante da 
arte que a Sonata me proporciona. Não, fico esquecido! Quero 
dizer: escuto, certas coisas me desagradam, outras me 
agradam mais, nenhuma me entusiasma e passa. Depois de 
ouvida a Sonata, eu esqueço dela [...] Verifico pois que ela não 
é essencial, não é uma coisa necessária. Isso está me 
preocupando um bocado na obra de você. Você está moço e 
por isso sente aquela facilidade natural de compor da 
mocidade, e está compondo demais. E, o que é pior compondo 
com muita rapidez. É raríssimo você voltar sobre uma obra já 
feita e recompô-la. Poderá mudar um acorde, um pedaço de 
linha secundária, mas é só. Isso, além de mostrar uma 
suficiência de si mesmo que é perigosíssima para um artista, 
prova principalmente que você não reage diante de sua própria 
invenção. A invenção pra você psicologicamente ainda é 
aquele fato romântico, uma coisa, uma coisa sagrada. Você 
não reflete sobre não se controla. Eu sei bem que você vai ficar 
danado com esta afirmação que aparentemente é injusta. 
Porque eu também sei que durante a composição você está 
refletindo sobre o que está fazendo, está corrigindo, mudando, 
e que mesmo antes de passar a limpo ainda corrigirá muito. E 
no entanto eu continuo a afirmar que você não se controla. 
Digo mais: você está sendo inteiramente escravizado pela sua 
invenção, ou, o que é pior, por aquilo que você pensa que é 
invenção, e não é, é apenas a falsificação intelectual de 
invenção.202 

 

Dessa maneira, Mário cobrava reciprocidade em termos de realização e 

fidelidade ideológica de seus seguidores. Em 1934, já com 27 anos e com sua 

carreira encaminhada, Camargo Guarnieri sentiu essa cobrança por meio das 

críticas e nas cartas que Mário nunca deixou de escrever para ele. 

 

[...] A crítica mais aguda à Sonata no. 2 para Violino e Piano de 
Guarnieri está na afirmação, logo no início da carta, ele que a 
obra “não é essencial, não é uma coisa necessária”. E essa 
apreciação se estende à totalidade da produção 
contemporânea de Guarnieri, pois Mário tinha percebido no 
compositor uma “perigosíssima suficiência de si mesmo”. Em 
outras palavras, Guarnieri chegava a um estágio de suficiência 
criadora: “não reflete sobre não se controla”.203 (MORAES, 189-
190) 

 

                                                           
202 Carta a Camargo Guarnieri. IEB-USP. Acervo Mário de Andrade. MA-C-CAL247. 13-08-1934. 
203 Carta de MA a Guarnieri, 11 ago. 1934. Flavio Silva, Camargo Guarnieri: O Tempo e a Música, p. 201-
208. 
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Uma vez que o benefício recebido tinha que corresponder às 

expectativas depositadas no artista, a cobrança de fidelidade fazia parte desse 

jogo de reciprocidade. Como declara Guarnieri em carta a Mário de Andrade 

anos depois: “[...] Quanto me fez sofrer! Haja vista o caso da minha Segunda 

Sonata para Violino e Piano” 204.  

Porém, Guarnieri com o passar do tempo amenizou seu protesto contra 

a opinião do mestre sobre sua sonata desviante: “O sofrimento resultou em 

benefício dela, pois procurei aperfeiçoá-la o melhor possível e agora tive o 

prazer da sua completa aprovação. Aí está o resultado”. Para o compositor, 

Mário tinha sempre razão: “Você contradiz por princípio! É o seu pragmatismo. 

Continue assim, nós lucramos com isso e o lucro maior será para a nossa arte 

brasileira [...] Você é o nosso “magister” 205.  

Dessa maneira, mais uma vez a correspondência foi um dos veículos 

mais importantes utilizados por Mário de Andrade para estabelecer sua rede de 

influências e formação de pessoas, assim como para espalhar as suas ideias 

por todo o Brasil e mesmo para os brasileiros que se encontravam na Europa 

naquela ocasião. 

As cartas que [Mário de Andrade] assinava em 1924 chagavam 
à mineira Itabira do Mato Dentro, a Recife, a Paris trazendo a 
força de uma convicção, apoiada na certeza de que a literatura 
brasileira dependia da descoberta de uma identidade para que 
pudesse se “universalizar”. O “abrasileiramento do Brasil” é a 
tecla batida e rebatida para combater o ceticismo de influência 
francesa pressentido em Carlos Drummond de Andrade, para 
destrinçar propostas nacionalistas do Modernismo ao porta-voz 
do movimento no Nordeste, Joaquim Inajosa, e censurar Sérgio 
Milliet pela sua atuação anódina entre os escritores vistos por 
Mário naquele momento em perplexa frivolidade. (MORAES, p. 
216-217). 

 
 No contexto do Modernismo brasileiro, o distanciamento entre Oswald 

de Andrade e Mário de Andrade sempre foi um assunto muito comentado, mas 

nunca verdadeiramente esclarecido. Em um depoimento, Tarsila do Amaral 

declara: 

(Oswald) brigou também (com Mário). Depois ficou com 
saudade dele, pediu que eu escrevesse uma carta para o 
Mário, Oswald era muito temperamental, eu estava casada 

                                                           
204 Idem. 
205 Flavio Silva, Camargo Guarnieri: O Tempo e a Música, p. 264. Carta de Guarnieri a Mário de Andrade, 
31 mai. 1940. 
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com ele e escrevi mas Mário respondeu que era impossível, 
que o Oswald o tinha ofendido demais, que ele estava muito 
ressentido, que não era possível, que comigo era diferente, ele 
sempre foi muito meu amigo, o Mário. Aí, quando o Oswald viu 
que ele não voltava mesmo às boas, continuou a falar mal do 
Mário. Era uma pena esse traço do caráter do Oswald… E com 
uma obra tão séria, não? as ilustrações dos livros fui eu que fiz 
todas.206 
 

Em 18 de junho de 2015, a Fundação Casa de Rui Barbosa liberou para 

consulta, a íntegra de uma carta enviada pelo escritor Mário de Andrade ao 

poeta Manuel Bandeira datada de 7 de abril de 1928, onde se toca nesse 

assunto espinhoso. 

 

Meu Deus como eu vivo palmatória-do-mundo! Ora censuro o 
Ascenso, ora o Osvaldo, se você imaginasse tudo o que já 
tenho falado para o Osvaldo em nossa vida! E com que 
asperezas!... E o mais bonito, Manú, é que o Osvaldo não é 
meu amigo, fique sabendo. Eu é que sou amigo dele. Não me 
venha  falar tudo o que você já me tem falado sobre êle, já sei 
de tudo e aceito muito, Porêm conhecendo cotidianamente o 
Osvaldo, posso muito, mas muito particularmente falar para 
você que ele não tem nobreza moral. E o que é mais triste é 
que êle mesmo já põe reparo nisso e está se utilizando disso 
para viver. 207 

 

 Como se pode observar, a tão esperada liberação da correspondência 

lacrada de Mário de Andrade não esclarece satisfatoriamente sobre os motivos 

do distanciamento entre os dois líderes do movimento modernista paulista, 

porém demonstra o quanto as razões pessoais e ideológicas contribuíram que 

a situação se tornasse definitiva.  

 O ano de 1926 foi marcado por revoltas em São Paulo que teriam 

consequências de longa duração na história do Brasil. Na literatura e nas artes, 

no entanto, o momento era de consolidação e reflexões sobre as conquistas do 

primeiro Modernismo.  

 

                                                           
206 Entrevista com Tarsila do Amaral, revista Veja (23/02/1972) - Leo Gilson Ribeiro. Disponível em: 
https://www.escritoriodearte.com/artista/tarsila-do-amaral. Acesso em: 06-11-2018. 
207 Trecho da carta de Mário de Andrade a Manoel Bandeira, 07/04/1928. Citada em artigo: “Mário de 
Andrade cita 'tão falada homossexualidade' em carta proibida”, Globo.com , POP & ARTE, 18-06-2015. 
Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/mario-de-andrade-cita-tao-falada-
homossexualidade-em-carta-proibida.html. Acesso em: 17-12-2018. 
 

https://www.escritoriodearte.com/artista/tarsila-do-amaral
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/mario-de-andrade-cita-tao-falada-homossexualidade-em-carta-proibida.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/mario-de-andrade-cita-tao-falada-homossexualidade-em-carta-proibida.html
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Terra Roxa reflete um momento tranqüilo, até mesmo apático, 
no panorama do Modernismo. Quando Klaxon surgiu, em 1922, 
logo após a Semana de Arte Moderna, havia uma arte oficial a 
ser combatida, pois autores, públicos, críticos, estavam 
estabilizados em posições acadêmicas, nas quais se 
acomodaram. Em 1926, obras fundamentais do movimento já 
tinham sido publicadas, e o Modernismo se difundia e se 
diversificava, no espaço e nas posições estético-ideológicas. 
Os participantes de Terra Roxa sentem a distância de etapas 
vencidas e tentam fazer uma revisão do momento anterior, 
considerando ultrapassados certas atitudes e preconceitos 
literários. (LARA, 1977, p. X) 

 

 Nesse meio tempo, após o encerramento da revista Klaxon (1922-

1923), em São Paulo, surgiu no Rio de Janeiro a revista Estética (1924-1925) 

e em Belo Horizonte simplesmente A Revista (1925-1926). Enquanto que, em 

São Paulo, somente iria aparecer uma nova revista alinhada às ideias 

modernistas em 1926, com um nome que revela progressiva nacionalização do 

movimento: Terra Roxa e outras terras, “[...] não há como definir posições 

estéticas desligadas da preocupação vigente naquele momento modernista – o 

“brasileirismo”, nome que assume o nacionalismo na pena dos colaboradores 

do jornal” (LARA, 1977, IX).  

Assim, a revista Terra Roxa e Outras Terras poderia ser vista como um 

documento histórico que nos oferece um panorama do pensamento da época, 

sendo também uma antecipação do que ainda estava por acontecer no âmbito 

do movimento. A partir de então, a preocupação dos modernistas não mais se 

equacionava em termos de modernismo ou passadismo. O que se buscava era 

a construção de um Modernismo brasileiro (LARA, 1977, p. X). 

O texto de apresentação da revista Terra Roxa e Outras Terras 

demonstra, ironicamente, a consciência a que se chegou nessa altura sobre os 

limites da produção intelectual num país onde ainda predominava o 

analfabetismo. “Parece que este jornal, ao nascer, dá prova de uma coragem 

digna de Anhanguera – destina-se a um público que não existe. O seu 

programa é isso mesmo – ser feito para o homem que lê” 208. O texto não 

assinado revela as contradições de um país que se modernizava, mas que 

ainda se encontrava culturalmente muito atrasado. 

  

                                                           
208 Terra Roxa e outras terras. Ano 1, no. 1, 20 jan. 1926, p. 1. 
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A nossa terra roxa, mercê de sua fertilidade complexa e 
exagerada, tem dado á luz tudo que é sonho de uma 
imaginação de pioneiro – açúcar, café, arranha-céus, trens 
elétricos, lança-perfumes, directórios políticos, omnibus, e até 
literatos. Tudo. Menos ali nesse banco de jardim inglês, ou 
nessa poltrona de varanda de bengalô, ou nesse clube, ou 
nessa rede de fazenda, ou nesse Pullman da Paulista, a 
entidade rara e inestimável que é o homem que lê. (...) 
Entre nós o fenômeno é singular – não é o leitor á procura de 
um jornal, mas o jornal á procura de um leitor. Ensinemos êsse 
leitor a ler. Sem cartilha. Sem bolos. Sem premio de fim de 
ano.209 

 

 No campo das artes havia poucas novidades. Na coluna “Pintura” Mário 

de Andrade apresentava o pintor iniciante Gastão Worms, aproveitando para 

criticar ironicamente o falso dilema vivido pelo artista brasileiro de então: “Tem 

que escolher se será pintor ou artista” 210. Para ele essa escolha podia ser 

hipoteticamente estendida a todos os artistas brasileiros daquele momento. 

 
Pode pois ser pintador. É só continuar no ramo dos retratos 
bem feitinhos e parecidos ou nos assuntinhos sentimentais e 
graciosos que pintou brincando. Também aquelas naturezas 
mortas com maçãs e uvas parecidas com maçãs e uvas, uns 
metais pedroalexandrinos e pronto – tem gente que compra 
pinturas por causa da sala-de-jantar.  
 

 Porém se o referido pintor, Gastão Worms, se decidir por ser artista, ou 

seja, “artista moderno”, vai ter de enfrentar as consequências disso. “Gastão 

seguindo esse curso será artista. (...) Porém será chamado de cabotino, de 

futurista e de ignorante das leis eternas da beleza” 211. Apresenta-se então o 

dilema do artista brasileiro: “Não venderá quadros. Fica pobre, mas, porém, 

sabendo pela consciência que é um artista”. 212 E Mário chegava até mesmo a 

fazer uma prospectiva econômica para as obras do artista no futuro, que pode 

ser ampliada para toda a arte moderna de então. 

 

Deus queira quem e escolha bem. Aquela negra, todas aquelas 
naturezas-mortas de 1924 e 25 devem ser compradas pelos 
amadores. Alem de serem bonitas deveras, até sob o ponto 
financeiro a compra é boa. Si Gastão ficar artista elas 
adquirirão valor imenso, valor de referência, valor de fase 
decisória. Si compradas por dois centos de milreis agora, 

                                                           
209 Terra Roxa e outras terras. Ano 1, no. 1, 20 jan. 1926, p. 1. 
210 Terra Roxa e outras terras. Ano 1, no. 1, 20 jan. 1926, p. 3. 
211 Idem, Ibidem. 
212 Idem, Ibidem. 
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valerão talvez cento por cento mais. É emprego bom de 
capital.213 

 

 Observa-se, também, com esse artigo do número 1 de Terra Roxa e 

Outras Terras, como o músico e escritor Mário de Andrade passou a ser 

considerado um dos principais críticos de arte moderna no Brasil. Uma 

tendência que, sem dúvida, iniciou-se com a revista Klaxon, onde ele foi crítico 

de praticamente todas as artes em destaque no Modernismo brasileiro. Em 

consequência disso, o nacionalismo (brasileirismo) advogado por ele passa a 

ser a norma a partir de então. 

 

Há surpresa e aceitação no ato de redescoberta do homem 
brasileiro, em situações que se tingem de pitoresco e humor. 
Para os colaboradores de Terra Roxa imperdoável é a negação 
da formação, da origem, para abraçar indiscriminadamente 
posições imitadas. Isso desencadeia a agressividade da crítica 
de Terra Roxa, notadamente em Mário de Andrade e Antônio 
de Alcântara Machado, que se rebelam sumariamente contra 
procedimentos desta ordem. Assim, o critério máximo de 
valorização é o brasileirismo, e a fala mais rigorosamente 
censurada é a imitação estrangeira. (LARA, 1977, p. IX) 

 

 

Oswald de Andrade datou o Manifesto Antropófago tendo como 

referência o ano 374 da devoração, pelos índios Caetés, do Bispo Pedro 

Fernandes Sardinha (1495-1556), o primeiro bispo do Brasil. Esse manifesto foi 

a mais alta expressão do Modernismo brasileiro em termos de originalidade, 

declarando solenemente aos quatro ventos: “só a antropofagia nos une. 

Socialmente economicamente. Filosoficamente”. Anos mais tarde, o 

antropólogo Darcy Ribeiro iria ecoar os princípios da miscigenação e da 

transculturação da qual o brasileiro é o resultante: “Surgimos da confluência, do 

entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e 

campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos” 214. 

                                                           
213 Idem, Ibidem. 
214 Nota: Ver RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Global Editora, 2015, p. 17. 
Assim pensada, a formação do povo brasileiro deu-se na interculturalidade. Fala Fernando 
Novais: “Mobilidade, dispersão, instabilidade, enfim, são características da população nas 
colônias, que vão demarcando o quadro dentro do qual se engajaram os laços primários e se 
foi desenrolando a vida do dia a dia. […] A miscigenação foi, assim, ao mesmo tempo, um 
canal de aproximação e uma forma de dominação, um espaço de amaciamento e um território 
de enrijecimento do sistema” (NOVAIS, Fernando. Condições da privacidade na colônia. In: 
NOVAIS, Fernando e MELLO, Laura de Souza e. História da Vida Privada no Brasil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 22-28). Tudo isso devido à qualidade da vida privada 
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Porém, a antropofagia oswaldiana visava ir muito além do simples 

caldeamento de povos e culturas, estabelecendo estreitas relações com a 

moral, o sexo e a atividade produtiva. A partir daí, constitui-se um sistema de 

mundo inusitado. 

 

A “tríplice base” do Matriarcado: “governo da mulher”, ao 

mesmo tempo uma “ausência de Estado”, “propriedade comum 

do solo” e “filho de direito materno”, quer dizer, um filho (social) 

de todas as mulheres e sem pai. E a do Patriarcado: “governo 

do homem”, com “Estado de classes”, “propriedade privada” e 

“filho de direito paterno” (pai, esposo, filho). O índio 

antropófago (brasileiro) simboliza o “homem primitivo” do 

Matriarcado (freudiano), sem aquele pathos rousseauneano: 

“tese – o homem natural”. “Sem culpa de origem e sem 

necessidade alguma de redenção ou castigo”, sua cultura 

(antropofágica) matriarcal não conhece o casamento 

(monogamia), porque “poli” - “a promiscuidade originária é um 

fato”. Em acordo: “O Matriarcado precedeu ao Patriarcado em 

toda a terra”. O segundo irrompe do primeiro, moralizando-o.215 

 

Na visão histórica de Oswald de Andrade, a ruptura com o mundo 

matriarcal produziu-se quando o homem deixou de devorar seu semelhante 

para fazê-lo escravo. A época mostrava-se como sendo a mais propícia para a 

conceituação das origens do caráter brasileiro. Sérgio Buarque de Hollanda 

viria com a proposta do “homem cordial”, como protótipo do homem brasileiro, 

com a publicação de seu livro Raízes do Brasil, em 1936. Porém, Oswald 

antecipou-se a tudo isso e ainda foi muito além, incorporando traços 

surrealistas às suas descrições da personalidade brasileira.  

 

A “imanência do perigo” - a cordialidade antropofágica 
intensificada que seleciona seu interesse na cultura e nos 

                                                                                                                                                                          
(intimidade) e à sexualidade pluriétnica na vida colonial brasílica. Ronaldo Vainfas prossegue: 
“Sexo pluriétnico, escravidão, concubinato, eis um tripé fundamental das relações sexuais na 
Colônia […]. Era, pois, em meio às deleitações de portugueses e índias, senhores e escravas, 
padres e suas mucamas que se ia processando a miscigenação e o povoamento na Colônia 
[brasílica]” (VAINFAS, Ronaldo. Moralidades Brasílicas: deleites sexuais e linguagem erótica na 
sociedade escravista. In: Laura de Mello e Souza (Org.). Cotidiano e Vida Privada na 
América Portuguesa. Coleção História da Vida Privada no Brasil. São Paulo. Cia das Letras, 
1999, pp. 236-238).  

 
215 ANDRADE, Oswald. Oswald de Andrade: obras completas. São Paulo: Ed. Globo, 1991, 
p. 278. 
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valores do “Outro”. Com o methodos em-nossa-querida-rede, 
nosso experimento de uma concepção de “vida na praia” 
constata toda essa periculosidade do mundo. A Filosofia volta 
ao “medo ancestral”. 
A Antropofagia é cultural e ao “homem cordial” com sua 
filosofia brasileira – a vida, tudo é devoração. 216 

 
Podemos inclusive vislumbrar afinidades entre a Antropofagia 

oswaldiana e as teorias pós-coloniais217 dos anos vindouros, o que aponta para 

o fato de que as ideias do autor de O Rei da Vela seriam como que uma 

antecipação do pós-colonialismo. 

It is the trope of our times to locate the question of culture in the 

realm of the beyond. At the century’s edge, we are less 

exercised by annihilation – the death of the author – or 

epiphany – the birth of the ‘subject’. Our existense today is 

marked by a tenebrous sense of survival, living on the 

borderlines of the ‘present’, for which there seems to be no 

proper name other than the current and controversial shiftiness 

of the prefix ‘post’: postmodernism, postcolonialism, 

postfeminism...218 

No Orpheu podemos igualmente encontrar evidências que antecipam a 

ideias que irão surgir com a pós-modernidade, principalmente na peça O 

Marinheiro de Fernando Pessoa e em seus poemas, que parecem ainda 

continuar válidos cem anos depois. Aliás, essa lógica canibal já podia ser 

observada na expressão “Come-te a ti mesmo”, pressente na Ode ao burguês, 

poema de Mário de Andrade que foi lido na serata da Semana de Arte 

Moderna:  

Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma! 
Oh! purée de batatas morais! 
Oh! cabelos nas ventas! oh! carecas! 
Ódio aos temperamentos regulares! 
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia! 
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados! 
Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, 
sempiternamente as mesmices convencionais! 
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia! 

                                                           
216 Oswald de Andrade: David Barroso de Oliveira - Mestrando em Filosofia pela Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). Disponível em: 

http://revistalampejo.org/edicoes/edicao6/Volume%2006_Lampejo_12_2014_Oswald/Publica%C3%A7%
C3%A3o/01_Oswald/Ensaio1_David%20Barroso_04_a_23.pdf. Acesso em 27 jan. 2017. 
 
217 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
218 Idem, p. 1. 
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Dois a dois! Primeira posição! Marcha! 
Todos para a Central do meu rancor inebriante! 

Inaugurava-se um novo tipo de nacionalismo, muito diferente daquele 

introduzido pelo Romantismo. Em contrapartida ao idealismo, o nacionalismo 

dos modernistas que ficaram do lado de Oswald, apresentava uma perspectiva 

autocrítica e debochada. Celebravam-se as raízes indígenas e caboclas, mas 

sem mistificação nem pureza étnica. Na verdade, buscava-se a síntese da 

cultura indígena e africana, somada à inovação tecnológica trazida pela cultura 

europeia. A vida sem repressão do indígena com as comodidades modernas. 

“A alegria é a prova dos nove”, como diria o manifesto de Oswald. Tudo isso 

vai resultar no movimento antropofágico com o lançamento de novos 

manifestos.  

Os “antropófagos” balizam sua crítica à sociedade, à cultura oficial e 

aos clichês históricos. Incluindo-se aí uma autocrítica do movimento. As 

vanguardas foram vistas como formas revolucionárias de abordar a arte do seu 

tempo; até o limite em que o pós-modernismo rompeu com as rupturas. Então 

não haveria mais a exigência de que uma nova tendência artística tivesse 

necessariamente que se opor radicalmente a tudo que a precedeu. Seria 

contestada até mesmo a ideia de historicidade.  

Figura 43: Detalhe da capa da Revista de Antropofagia, 1928.  

 

Disponível em: http://pt.slideshare.net/redactorSEO/andrade-oswaldde-revistadeantropofagia, 

acesso em: 18-01-2017. 
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No contexto do pós-modernismo, os manifestos, que eram como que 

diagramas programáticos dos movimentos revolucionários, deixam de ser 

relevantes. Contudo, novas propostas artísticas continuaram surgindo num 

período que se denominou, por falta de melhor definição, como “o 

Contemporâneo”. Sendo que algumas obras se apresentam como verdadeiros 

manifestos “mudos”, isto é: sem palavras, como é o caso das performances e 

intervenções urbanas. 

A Antropofagia pode então ser vista como antecipação da crítica pós-

colonial que somente iria tomar fôlego a partir da publicação da memorável 

obra de Edward Said: Orientalismo. É verdade que a Antropofagia não se 

pretende como uma crítica estética universalista, mas se manifesta mais como 

autocrítica do pensamento estético e filosófico brasileiro da época. 

 

Divisões internas, conflitos e competição 

 
Manifestos, cartas e revistas atuaram na convergência e na difusão das 

ideias modernistas, mas também contribuíram posteriormente para agravar as 

divisões internas e conflitos entre seus seguidores. A mais notável discórdia 

ocorreu entre os dois maiores líderes do movimento, Mário e Oswald, que 

resultou no afastamento definitivo entre eles. Os dois que inicialmente agiram 

em uníssono a favor do Modernismo brasileiro, separam-se a ponto de não ser 

mais possível a comunicação direta entre eles. 

 
[...] paira por toda essa correspondência de Mário para Tarsila 
a presença fantasmal do terceiro interlocutor, correspondente 
“oculto” presente nessas cartas: Oswald de Andrade, com 
quem Mário indiretamente se corresponde através de Tarsila. 
Se é verdade que ambos – Oswald e Mário – se vigiam, se 
observam, se acompanham, enquanto intelectuais, líderes do 
movimento e criadores, nessa década em particular há 
“recados” implícitos nas cartas de Mário através de Tarsila, 
claramente dirigidos a Oswald de Andrade. 219  
 

É surpreendente que as discórdias internas tenham atingido até mesmo 

Mário de Andrade que era um dos principais aglutinadores da “rede 

modernista”, ele que se correspondia com quase todas as figuras mais 

importantes do movimento. Pelo menos é o que se pode notar em suas 

                                                           
219 AMARAL, Aracy.(org.). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral... op. cit., p. 20. 
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inúmeras cartas, onde buscava sempre a harmonia entre intelectuais, artistas e 

poetas, estivessem eles no Brasil ou no exterior. 

 
Existe, por outro lado, está bem claro, e isto faz parte do perfil 
de Mário, a preocupação em aconselhar, em relação à 
manutenção da união, ou das amizades dentro do grupo 
brasileiro em Paris – sobretudo em 1923 até 1925-1926 –, pois 
o autor de Paulicéia Desvairada recebia correspondência, 
como se sabe, de todos os modernistas que então se achavam 
na Europa.220  

 
 Porém, chegara o momento em que Mário teria que decidir por uma das 

partes, pois era grande a competição por notoriedade entre os artistas e poetas 

modernistas. As divisões chegaram ao nível da vaidade pessoal, como 

aconteceu com as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, ambas amigas 

íntimas e confidentes, e também grandes amigas de Mário de Andrade. O caso 

é que elas acabaram por desenvolver uma acirrada competitividade entre si, 

resultando em situações constrangedoras.  

Pode-se lembrar o caso de duas telas de temas bastante semelhantes: 

um retrato pintado por Tarsila intitulado Espanhola, uma pintura não muito 

bem-sucedida, 221 em confronto com um retrato feito por Anita cujo título era A 

Chinesa. Pressionado por Tarsila, Mário é obrigado a emitir sua opinião e 

avaliar o mérito dessas duas pinturas.  

 
Compara seu parecer sobre quadro de Tarsila em São Paulo 
na exposição do Centenário no segundo semestre e o de Anita 
exposto na mesma ocasião: “E responde-me dizendo que 
preferes: minha amizade, essa que me fez dizer um dia que tua 
Espanhola era, como cor, o melhor trabalho do Salão Paulista 
e que a Chinesa, de Anita, era um trabalho frustrado, essa 
amizade ou relações sociais displicentes e no que terás o meu 
aplauso incondicional? 222 

  

 Assim, a afetividade acabou por negligenciar o senso crítico, o que é 

natural entre amigos, embora esse não seja o comportamento habitual de 

Mário, que era prezado por sua sinceridade. 

 

                                                           
220 Idem, p. 21 

221 A tela é coberta por uma espessa camada de tinta que resultou em empastelamento da figura de uma 
mulher morena em trajes exóticos numa posição que recorda Gioconda de Da Vinci. 

222 Idem. 
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Espanhola, ou Paquita, retrato de Maria, mulher de Souza Lima 
e sobrinha de Tarsila, pintura ainda à maneira dos retratos de 
Mário e Oswald de Andrade, do segundo semestre de 1922, 
empastado de cor, num desejo de modernidade ainda longe de 
ser bem-sucedido, pelo desconhecimento dos princípios do 
cubismo, que Tarsila só viria a conhecer depois de seu 
regresso a Paris e início dos estudos com Lhote e Gleizes em 
1923. Contudo, como se vê, Mário dera preferência á tela de 
Tarsila ao compará-la com a de Anita desse ano. A competição 
entre as duas pintoras, de certa forma, estava aberta, 
sobretudo depois do desenvolvimento da pintura de Tarsila em 
1923 em Paris. 223  
 

 Como decidir entre a delicada técnica de Anita, a genial precursora do 

Modernismo brasileiro, e a excepcional Tarsila com sua constante busca de 

atualização? Esta que sempre procurou a companhia dos mais destacados 

mestres entre os vanguardistas europeus. 

 
O desenvolvimento da pintura de Tarsila rumo a uma 
modernização foi rápido. Em 1923, depois do contato de 
Tarsila e Oswald com Cendrars, quem, encantado com o casal 
começa a apresentá-los a artistas e personalidades, através de 
Léger, primeiro, depois Delaunay, Brancusi etc., alterando a 
vida profissional de Tarsila, favorecida com este acesso direto 
a informações antes inatingíveis para brasileiros em Paris. Na 
primeira semana de junho, narra em uma carta à sua família 
que oferecera um almoço a Cendrars em seu ateliê. Sua 
pintura, aos saltos, se altera rapidamente.224 

 

 A trajetória percorrida por Anita foi completamente diferente daquela 

feita por Tarsila, vinda de uma família de classe média, ela não contou com as 

mesmas facilidades que Tarsila, filha de grandes fazendeiros de café. Porém, 

aparentemente frágil, a pintora de A Ventania conseguiu aproximar-se da arte 

de vanguarda mais arrojada da época na Europa e depois nos Estados Unidos,  

completando assim, brilhantemente sua formação. No entanto, a copresença 

das duas talentosas artistas brasileiras no restrito espaço reservado para os 

artistas estrangeiros, em Paris, despertou a disputa pelo primeiro lugar entre as 

pintoras modernistas. 

 
A fragilidade física, e mesmo emocional de Anita Malfatti, que 
chega a Paris como bolsista do Estado de São Paulo, sem o 
apoio da família para suas realizações mais ousadas, deve ter 
se revelado, pois a pintora de Capivari, com um espírito de 
colegial que luta pelo primeiro lugar, escreve à família, de 

                                                           
223 Idem, p. 23. 
224 Idem, pp. 22-23. 
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Paris, em 29 de setembro de 1923 e conta-lhe dos brasileiros 
que chegam à Europa: “Acha-se também aqui o Di Cavalcanti, 
pintor do Rio muito considerado. Ele e Anita disputarão a mim o 
primeiro lugar na pintura brasileira. Apesar de grande confiança 
em mim, creio urgente ativar meus estudos. Esperei Anita 
também para saber como seria recebida aí a exposição que 
levo. Ela me deu, no nosso primeiro encontro no hotel, a noção 
de que em vez de uma amiga tenho uma rival.225  
 

A partir desse momento, “grupo dos cinco” 226 nunca mais seria o 

mesmo. Com a crise econômica e política no final dos anos de 1920, alterou-se 

completamente o equilíbrio de poderes que dava sustentação ao movimento 

modernista em 1922. Esse anno memorabilis, não haveria de se repetir tão 

cedo. Nesse ambiente de escassez a competição entre Anita e Tarsila torna-se 

então acirrada.  

A comparação, senão o confronto, com Anita Malfatti, seria 
inevitável. Se foi Anita Malfatti quem apresentou Tarsila aos 
modernistas de São Paulo ao voltar de Paris em fins de junho 
de 1922, foi também sua pintura que influenciou vigorosamente 
as mudanças que ocorreram no segundo semestre desse ano 
no trabalho de Tarsila. [...] O mesmo poderia ser dito a 
propósito das telas que as duas pintariam sobre “as margaridas 
de Mário de Andrade”. O distanciamento dos estilos ocorreria 
com a volta de Tarsila a Paris e a alteração de seus rumos a 
partir dos estudos com Lhote, Gleizes e a observação da 
pintura de Léger. Ao mesmo tempo, a beleza, inteligência e 
personalidade da pintora recém-chegada de Paris em 1922 
cativaria os integrantes do Grupo dos Cinco.227  
 

Optar por uma ou outra foi tarefa difícil para o crítico Mário de Andrade 

naquele momento, mas a decisão tornou-se inevitável. Como revelou a 

correspondência mantida simultaneamente com as duas pintoras. Em carta 

escrita a “Tarsivaldo” (Tarsila e Oswald), em 21 de abril de 1926, ele pergunta: 

 
Vocês já viram Anita? Que tal o quadro dela que esteve no 
Salon? Olhem, não se esqueçam de arranjar as coisas para 
ficarem todos camaradas outra vez, não gosto dessas 
briguinhas muito não, é tão sossegado a gente andar todos 
allons enfants de la patrie de braço dado se rindo uns pros 
outros sem arreganhar os dentes, com perdão da palavra. 228 
 

                                                           
225 Idem, pp. 22-23. 

226 O “grupo dos cinco” era formado por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral (pintoras), Menotti Del 
Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade (escritores). 

227 Idem, p. 22. 
228 Idem, p. 23. Carta de Mário para Tarsila, datada de “dia de Tiradentes em 1926”. 

http://www.infoescola.com/biografias/anita-malfatti/
http://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
http://www.infoescola.com/literatura/oswald-de-andrade/
http://www.infoescola.com/literatura/mario-de-andrade/
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No dia 15 de novembro de 1923, Mário escreveu mais uma carta a 

Tarsila, mas que enviezadamente se dirigia a todo o grupo modernista 

estacionado em Paris. Começou saudando a data comemorativa: “Viva a 

República!”, que deixa dúvida se era uma manifestação sincera ou mera ironia. 

E seguia, em tom bastante agressivo, atacava as atitudes dos brasileiros em 

Paris que, em sua opinião, se comportavam como “burgueses” deslumbrados 

com a capital francesa; mas que na verdade não passavam de uns “caipiras”.  

Essa carta também pode ser vista como uma antecipação das ideias que 

vão emergir com o Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Pois Mário 

declarou-se “matavirgista”, revelando suas preocupações nativistas, quando faz 

referência às matas virgens de um Brasil que era ainda selvagem.   

 
Abandona Paris! Tarsila! Tarsila! Vem para a mata-virgem, 
onde não há arte negra, onde não há também arroios gentis. 
HÁ MATA VIRGEM. Criei o matavergismo. Sou matavirgista. 
Disso é que o mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima 
Tarsila precisam. 229 

 

De volta dessa viagem, a carta de Mário parece ter surtido efeito, pois 

Tarsila do Amaral ao conceder entrevista a um jornal carioca assim declara: 

“Sou profundamente brasileira e vou estudar o gosto e a arte dos nossos 

caipiras. Espero, no interior, aprender com os que ainda não foram 

corrompidos pelas academias” 230. Porém, o Brasil havia mudado nesse meio 

tempo e ela também teria que se adaptar à nova maneira de se interpretar o 

Brasil em suas pinturas. Enfim, 1929 seria um ano de mudanças de rumo para 

os modernistas paulistas, preparando-se para o que ainda haveria de vir pela 

frente, com a Revolução de 1930. 

 
Não foi apenas a queda da Bolsa com a derrubada dos preços 
do café, e mergulhando o mundo ocidental em crise profunda 
que somente se interromperia com o início do segundo conflito 
mundial, o esforço de guerra, e a política da Boa Vizinhança de 
posição política – e pessoal, nas tendências do meio artístico – 
por parte de artistas e escritores ocorreria igualmente ao raiar 
de 1930, com o fim da República Velha, o golpe e a ascensão 
de Vargas ao poder.231 

                                                           
229 Citado por Nádia Battella Gotlib em: "Tarsila do Amaral, a modernista",  Editora SENAC/ São Paulo, 2ª 
ed., 2000. 

230 Correio da Manhã, Rio de janeiro, 25 dez. 1923. 

231 AMARAL, Aracy (org.). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral... p. 25-26. 
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Com o tempo, as divisões e pequenas diferenças entre os modernistas 

foram se cristalizando. Algumas divisões internas haveriam de se tornar 

definitivas. Anita permaneceu na Europa desta vez por um tempo ainda mais 

prolongado, no que seria também sua última viagem de estudos. 232 A 

competição entre ela e Tarsila parecia um detalhe de somenos, mas deve ter 

contribuído para o seu afastamento do convívio com os modernistas de São 

Paulo. E talvez tenha corroborado com sua guinada em direção à “volta à 

ordem” que já vinha se delineando a tempos.  
 

A vida de Tarsila mudaria muito depois de 1930. As 
dificuldades econômicas mudariam seu estilo de vida, assim 
como acarretariam outra postura no meio artístico-social – 
assim como ocorrera com Oswald de Andrade. Se para Mário 
de Andrade não se dá uma ruptura tão radical em sua vida 
pessoal, como profissional e como escritor, para Tarsila os 
anos de 1930 e início de 1940 com a guerra são um tempo de 
despreocupação como vanguardas em sua pintura, momento 
de tomada de atitudes políticas de esquerda – efêmera, 
embora – seguido de repensar o caminho feito nos anos de 
1920 do modernismo.233 

 

Não é possível determinar uma data exata para o encerramento da 

primeira fase do modernismo. Se por um lado o movimento bifurcou-se, 

também amadureceu e ampliou-se. Talvez seja possível emprestar a 

expressão que Oswald utilizou para a sua Revista de Antropofagia, 

classificada em duas categorias “de primeira dentição” e “de segunda 

dentição”, para empregá-la com o mesmo sentido ao Modernismo brasileiro no 

seu todo, o que daria uma ideia de crescimento orgânico para o movimento. 

Ao Modernismo, que rapidamente se institucionaliza no Brasil 
dos anos de 1920 e 1930, não interessa qualquer vertente que 
rompesse, ou pudesse colocar em risco, uma visão positiva do 
Brasil e do homem brasileiro. E foi justamente por tal motivo 
que as obras de Ismael Nery, Flávio de Carvalho e da Tarsila 
antropofágica, não foram valorizadas naquilo que apontavam: 
maneiras de desarticular uma lógica visual, pautada na 
constituição ufanista de um imaginário local, em que o “homem 
brasileiro” deveria ser celebrado a todo custo. (CHIARELLI, p. 
20) 

                                                           

232 Anita Malfatti embarcava para França em 1923, permanecendo cinco anos com a bolsa do 
Pensionato. 

233 Idem, p. 26. 
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Figura 44: Tarsila do Amaral, Espanhola (Paquita), 1922, óleo sobre tela.  

 
 

Disponível em: http://www.fapesp.br/publicacoes/tarsilaamaral/apresentacao.html#, acesso em: 
18-01-2017. 

 
Figura 45: Anita Malfatti, A Chinesa, 1922, óleo sobre tela. Coleção Particular. Coleção 

particular.  

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/en/anita-malfatti/a-chinesa-1922,  

https://www.wikiart.org/en/anita-malfatti/a-chinesa-1922
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acesso em: 18-01- 2017 

. 

 Para Tadeu Chiarelli, numa segunda fase do Modernismo, os artistas 

brasileiros do movimento iniciado em 1922 aproximam-se da Escola de Paris, 

ou então, filiam-se às correntes de “retorno à ordem”, com seus temas 

sugestivos. 

Para aqueles que uniram a essa filiação um temário “nativo” –o 
trabalhador, o homem marginalizado, a prostituta, etc. – , foram 
outorgados todos os lauréis (Di Cavalcanti, Portinari e êmulos).  
Àqueles que não se motivaram fundamente por tal temário – 
mas foram obedientes à manutenção mais ou menos verista do 
real – , também acabaram sendo reconhecidos (Lasar Segall, 
Grupo Santa Helena, etc.) (CHIARELLI, p. 21) 

 
 
 Para alguns artistas nem se pode falar propriamente de um “retorno à 

ordem”, pois eles nem chegaram a vivenciar a fase heroica do Modernismo, 

como “no caso emblemático de Portinari” (CHIARELLI, p. 21), cabia a eles 

reexperimentar tudo aquilo que já havia sido experimentado por outros artistas 

na Europa, sem nunca extrapolar os limites da representação e, de preferência, 

contribuindo para a formulação dos estereótipos da “brasilidade”, como 

desejava Mário de Andrade. 

 Mesmo Mário de Andrade, que foi o maior incentivador da arte 

representativa e de cunho nacionalista, reconheceu essa defasagem estética, 

uma vez que “em seu último texto sobre a obra de Candido Portinari declarou 

que esse artista e seu experimentalismo teriam chegado... depois” 

(CHIARELLI, p. 68): 

 

[...] o experimentalismo de Candido Portinari nada tem de 
revolucionário da mesma forma que nada tem de 
intrinsecamente personalista. É um experimentalismo que 
vem... depois. A desconfiança torna a experimentação o já 
provado. É um reexperimentalismo infatigavelmente 
reverificador de lições e aproveitador de experiências. 234 

 
 Chegando à cena artística num momento posterior à eclosão dos 

movimentos artísticos de vanguarda na Europa que se distinguiam pelo 

experimentalismo, no caso de Portinari, “o que justificaria sua prática em 

                                                           
234 Mário de Andrade, “Candido Portinari”. in Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. n. 20, 
1994, p. 64-89. 
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refazer os vários experimentalismos da arte europeia daquele período, assim 

como todas as outras vertentes e movimentos pictóricos anteriores” 

(CHIARELLI, p. 19). Ou seja: 

 
Portinari, pelo fato de ter entrado em contato com a arte 
europeia do século XX no final dos anos de 1920 (quando viaja 
pela primeira vez à Europa), encontra toda a tradição artística 
ocidental, e todo o processo de ruptura das vanguardas, 
transformados em passado – em história – , ou numa segunda 
natureza, onde produzirá sua obra.  
Essa interpretação de Mário de Andrade sobre a posição de 
Portinari na arte brasileira, poderia ser estendida como 
metáfora para todo ou grande parte – do Modernismo 
brasileiro, circunscrito aqui no período que iria da exposição 
protagonizada por Anita Malfatti, em dezembro de 1917, até a 
ruptura ocorrida com o surgimento dos concretistas de São 
Paulo e Rio de Janeiro, no início dos anos de 1950. 
(CHIARELLI, p. 19) 

 
Não obstante, na capital francesa, Tarsila do Amaral vestia-se com um 

dos costureiros mais requisitados daquela época, Paul Poiret. Em 1929 ele 

confeccionou o vestido que Tarsila usaria em sua primeira exposição individual 

no Brasil, Oswald fez um poema para Tarsila na ocasião chamando-a 

carinhosamente de “caipirinha vestida de Poiret”. 

Tarsila permaneceu em Paris por largo tempo, mas estava sempre 

interessada em acompanhar os acontecimentos culturais no Brasil. Ao que 

parece, nunca passou pela sua cabeça permanecer definitivamente na Europa. 

Por isso, estava sempre buscando saber sobre as novidades da cena 

paulistana. Mário de Andrade foi um dos seus principais informantes, ele que 

acompanhava de perto todas as tendências que estavam em voga, buscando 

intervir a sua maneira no desenvolvimento dos fatos. 

 

Mario, 

Não se esqueça de mandar-me noticias suas e das brigas 
literárias d’ahi. Assim que chegar tratarei do quadro e 
procurarei a gravura de Segognac.235 

 

                                                           

235 Cartão postal, a bordo do Almauzora, 08 set. 1924. IEB-USP, Acervo Mário de  

Andrade. MA-C-CPL428. 
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Figura 46: Foto de Paul Poiret e Tarsila do Amaral, 1929. 

 

 
Fonte: Disponível em: http://tarsilavogue.blogspot.com.br/2010/08/tarsila-do-amaral.html. 

Acesso em: 25-01-2019. 

 
 

 Depois que se separou de Oswald de Andrade, Tarsila dá um rumo 

totalmente diverso para a sua vida, o que repercutiu profundamente em sua 

abordagem estética. Entrou para o Partido Comunista e programou uma 

viagem para a Rússia. Essa empreitada foi para ela um grande desafio, pois a 

artista muda completamente seu modo de pintar e, principalmente, os temas 

incluídos em suas telas. Certamente ela ficou impressionada com o realismo 

russo que testemunhou na época, tanto que começou a pintar trabalhadores, 

como já havia feito Zina Aita, em 1922. Em contrapartida, sua pintura também 

foi bem recebida na URSS, a tal ponto que um de seus quadros foi comprado, 

em 1931, pelo governo russo depois de ser exposto em Moscou. Nessa pintura 

ela retratava um pescador solitário, à margem de uma lagoa circundada por 

abundante vegetação tropical e tendo ao fundo casinhas típicas do interior do 

Brasil. 

http://tarsilavogue.blogspot.com.br/2010/08/tarsila-do-amaral.html


197 
 

 

O impacto da viagem à Rússia pode ser notado em sua produção após 

1931. É dessa época a tela Segunda Classe e Operários, obras que 

contrastam abertamente com a produção anterior da pintora, que chegou a 

beirar o surrealismo. Essa guinada de Tarsila não foi um fato isolado. A amiga 

Anita Malfatti já havia realizado o seu retorno à ordem alguns anos antes. 

Enquanto que Mário de Andrade encontrava em Portinari o padrão que sempre 

buscou para a arte brasileira, em detrimento da “pintura expressionista” de 

Lasar Segall, distanciando-se também da fase antropofágica ou surrealista de 

Tarsila do Amaral. 

 
 

Figura 47: Tarsila do Amaral, O Pescador, 1924. Hermitage Museum, de São Petersburgo. 

 

 
Fonte: Disponível em: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=339. 

Acesso em: 25-01-2019.  
 

Na tela Segunda Classe Tarsila trocou as cores vistosas do ambiente 

tropical por uma tonalidade mais escura, de acordo com a temática sombria. A 

tela versa sobre o abandono do povo brasileiro, cujos pés descalços e 

semblantes tristes remetem a um quadro grave de injustiça social e a 

exploração dessa gente humilde. Poderiam ser imigrantes em busca de uma 

vida melhor, ou uma população de deslocados. O mesmo tema será retomado 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=339
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magistralmente por Candido Portinari ao longo da década de 1930 na famosa 

série Retirantes. 

 
Figura 48: Tarsila do Amaral, Segunda Classe, 1933. Acervo Fanny Feffer. 

 

 
Fonte: Disponível em: http://repousodaarte.blogspot.com/2014/11/leitura-da-obra-segunda-

classe-de.html. Acesso em: 25-01-2019. 
 

Ideologicamente, são inevitáveis os atritos entre o movimento Pau Brasil 

e o novo grupo ultranacionalista e ideologicamente de direita chamado 

Verdeamarelo. Alguns de seus principais integrantes já se conheciam das 

jornadas modernistas ou da época da revista Klaxon, Menotti de Picchia, 

Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Cândido da Mota Filho. Eles uniram-se para 

combater o “Futurismo”, mas principalmente para rivalizar a poesia “Pau-brasil”, 

que consideravam como sendo “uma contrafação do dadaísmo francês e, 

assim vinculada às ideias de André Breton” (COUTINHO, 1999, p. 30).  

No fundo os verdeamarelos estavam mais interessados na política 

nacional do que na literatura ou nas artes. Suas ideias foram inspiradas no 

crescimento da direita que começava a prosperar em países europeus, porém 

proclamavam um forte nacionalismo, um tanto ingênuo, como é o caso da 

http://repousodaarte.blogspot.com/2014/11/leitura-da-obra-segunda-classe-de.html
http://repousodaarte.blogspot.com/2014/11/leitura-da-obra-segunda-classe-de.html
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escolha da anta como um totem nacional proposto por Plínio Salgado. 

“Formulava-se a tentativa de uma arte com raízes na cultura que dá, como diria 

Gilberto Freyre, aos povos da América, mais enriquecidos pela assimilação de 

valores indígenas, maior autenticidade americana” (COUTINHO, 1999, p. 31). 

Com a quebra da bolsa de valores de Nova York e a Revolução de 

1930, o cenário econômico e político nacional tornou-se ainda mais complexo e 

ameaçador, tendendo para a radicalização ideológica e tomadas de decisão 

drásticas. Em 1931, Oswald de Andrade aderiu ao Partido Comunista e lançou 

o jornal O Homem do Povo, juntamente com Patrícia Galvão (Pagu) e Queiroz 

Lima. Tarsila do Amaral, por usa vez, terminou o casamento com Oswald em 

1930 e realizou uma viagem à União Soviética. Ela abandonou assim a 

tendência surrealista presente em suas telas antropofágicas e passou a flertar 

com uma arte mais realista. Mas não estava sozinha nessa virada, no Brasil 

delineava-se também nas artes uma estética que tendia para o social, 

enquanto na literatura a tendência dominante era o regionalismo.   

Na Rússia, o endurecimento do regime liderado pelo Partido Comunista 

passou a incentivar as tendências realistas naquela época, em detrimento do 

experimentalismo que caracterizou o primeiro momento revolucionário, dando 

início a uma estética depois rotulada como “Realismo Socialista”. Infelizmente 

essa fase da produção de Tarsila não tem sido tão estudada como sua fase 

antropofágica, apesar de sua importância na evolução do Modernismo 

brasileiro. Um lamentável episódio talvez explique a fragilidade dessa fase da 

carreira da pintora, pois ao retornar da União Soviética ela foi presa pela 

polícia, o que lhe causou profundos transtornos e fez com que ela mais uma 

vez repensasse sua visão de mundo. 

Enquanto alguns artistas modernistas realizavam o seu retorno à ordem, 

como havia acontecido com Anita Malfatti a partir de meados dos anos 1920. 

Outros radicalizaram suas posições, como Oswald de Andrade na década de 

1930, demonstrando total cinismo e descrédito perante a sociedade, com a 

emergência de sentimentos antagônicos que não estavam presentes na 

primeira fase do Modernismo brasileiro, mas que podiam ser notados no 

Orpheu, nos poemas de Álvaro de Campos e Almada Negreiros.  

É o desencanto e a ironia que sobresai no texto dramático de O Rei da 

Vela, quase no fim do 2º ato: 
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Tenho estudado melhor. 
Somos parte de um todo ameaçado – o Mundo Capitalista. 
Há um momento em que a Burguesia abandona a sua Velha 
Máscara Liberal. Declara-se cansada de carregar nos ombros 
os ideais de justiça de humanidade, as conquistas da 
civilização e outras besteiras! E Organiza-se como classe. 
Policialmente. 
Esse momento já soou no Mundo, e implanta-se rapidamente 
nos países onde o povo está machucado, acovardado e 
dividido. 236 

 

Por outro lado, os nacionalistas de direita (camisas verdes) prosperavam 

com o regime instalado por Getúlio Vargas, e com a perseguição aos 

comunistas, eles tornaram-se ainda mais confiantes. A revista Anauê foi o 

principal veículo de comunicação do grupo liderado por Plínio Salgado, sendo 

editada pela “Ação Integralista Brasileira”. Seu interesse maior era influenciar 

no momento político, tendo como objetivo a tomada do poder, em detrimento 

dos aspectos literários e artísticos. 

Em 1933, Oswald publicou Serafim Ponte Grande, com um prefácio 

polêmico onde ele fez uma crítica rigorosa ao primeiro movimento modernista 

do ponto de vista classista, colocando em xeque inclusive sua própria postura. 

 

E Oswald desmantela a própria imagem e se declara enjoado 
de tudo. Nesse prefácio, misto de manifesto e confissão, 
aponta os erros (a seu ver) decorrentes de sua falta de 
percepção da realidade como um todo. Como conseqüência 
reconhece ter corrido em pista inexistente. Mas busca uma 
justificativa para seus desencontros: “A situação revolucionária 
desta bosta mental sul americana, apresentava-se assim: o 
contrário do burguês não é o proletário – era o boêmio!” E 
conclui: “Com pouco dinheiro, mas fora do eixo revolucionário 
do mundo ignorando o Manifesto Comunista e não querendo 
ser burguês, passei naturalmente a ser boêmio.” Oswald 
confessa ter atolado muitas vezes na “trincheira social 
reacionária” e afirma que como muitos outros “palhaços da 
burguesia” foi também “palhaço de classe”. As descrenças e 
decepções  são realçadas nessa avaliação de si mesmo, salvo 
seu anarquismo individual e o sarcasmo. (FONSECA, 1982, p. 
64) 

                                                           
236 ANDRADE, Oswald de. O Rei da Vela. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2017. 
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Figura 48: Capa da revista Anauê, No. 9, 1936. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.harpyaleiloes.com.br/peca.asp?ID=1220882.  

Acesso em: 25-01-2019. 

 
Embora não seja tão citado, esse texto tem o mérito de ser mais 

esclarecedor do que a famosa conferência que Mário de Andrade proferiu na 

ocasião da comemoração dos 20 anos do Modernismo, porque desnudava a 

dissimulação ideológica do movimento, o que Mário sempre buscou ocultar ou 

ignorar, colocando em seu lugar o discurso nacionalista.  

Oswald, em seu desassossego, não nutria grandes ilusões acerca das 

intenções da burguesia nacional que pretendia ser vista como moderna e 

amante das artes. O pano que cai no encerramento da peça O Rei da Vela 

serve como síntese disso tudo:  

 
REPEITÁVEL PÚBLICO! 
NÃO VOS PEDIMOS PALMAS, 
PEDIMOS BOMBEIROS! 
SE QUISEREM SALVAR AS 
VOSSAS TRADIÇÕES E A VOSSA 
MORAL, IDE CHAMAR OS  
BOMBEIROS OU SE 

http://www.harpyaleiloes.com.br/peca.asp?ID=1220882
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PREFERIREM A POLÍCIA! 
SOMOS COMO VÓS MESMOS, 
UM IMENSO CARDÁVER  
GANGRENADO! 
SALVAR NOSSAS PODRIDÕES E 
TALVEZ VOS SALVAREIS DA 
FOGUEIRA ACESA DO MUNDO! 
 

Esse texto dramático faz lembrar os momentos mais explosivos do 

Orpheu, quando Álvaro de Campos proclama a sua Ode Triunfal ou então A 

Cena do Ódio, de Almada Negreiros. Oswald deixa clara a sua posição política 

naquele momento, realizando um tipo de teatro que seria inovador tanto no 

conteúdo quanto na linguagem. 

 

Afinidades modernistas 

 

100 anos depois, já é possível fazer diversas aproximações e análises 

comparatistas entre os artistas europeus e brasileiros. É isso o que ocorreu na 

mostra “Alucinações Parciais”, realizada no Instituto Tomie Ohtake, em 2018, 

onde as obras de renomados artista europeus são colocadas lado a lado com 

obras de brasileiros, deixando entrever a rede de relações que estão por detrás 

dos resultados obtidos com as telas. 

Klee e Kandinsky foram contemporâneos na Academia de Munique. A 

partir da experiência de ensino na Bauhaus suas relações de amizade 

aprofundaram-se, influenciando-se reciprocamente sem se darem conta disso. 

Lasar Segall também esteve por perto e Anita Malfatti absorveu indiretamente 

esse clima expressionista durante sua permanência na Alemanha. 

As pinturas de Paul Klee, Landscape with yellow birds, de 1923, e a de 

Kandinsky, Céu Azul, de 1940, embora distanciadas no tempo, trazem ambas 

os mesmos motivos de pássaros e criaturas multicoloridas que se destacam de 

um fundo profundamente azul. Seriam recordações do Blau Reiter? 

Do mesmo modo, é possível que o Modernismo, após sua fase mais 

agressiva tenha também buscado se reelaborar, partindo para o resgate de 

formas esquecidas, como fez Anita em sua segunda fase, como prova de que 

artistas brasileiros também faziam parte dessa rede mundial de afinidades 

modernistas, observamos o trânsito contínuo de ideias estéticas entre os dois 

lados do Atlântico. 
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Figura 49: Paul Klee, Landscape with yellow birds, 1923, coleção particular. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.posterlounge.co.uk/landscape-with-yellow-birds-

pr383533.html. Acesso em: 25-01-2019. 
 

Figura 50: Kandinsky, Céu Azul, 1940, Centro Pompidou. 

 

 
Fonte: Disponível em: 

 https://www.tudoquadros.pt/kandinsky/ceu-azul.htm. Acesso em:  25-01-2019. 

 

https://www.posterlounge.co.uk/landscape-with-yellow-birds-pr383533.html
https://www.posterlounge.co.uk/landscape-with-yellow-birds-pr383533.html
https://www.tudoquadros.pt/kandinsky/ceu-azul.htm
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[...] A abstração teve outros pioneiros contemporâneos de 
Kandinsky, como Robert Delaunay, que, por sua vez, não 
rompe totalmente com a representação e incorpora a torre 
Eiffel em todas as etapas de sua obra [...] A seleção do Centre 
Pompidou termina com Fenand Léger para resgatar os laços 
de amizade entre o Brasil e a França, visto que Léger teve 
Tarsila como aluna em Paris e recebeu o grande prêmio da III 
Bienal de São Paulo em 1955, ano de sua morte.237 
 
 

Com cores vistosas e tendo como fundo a paisagem brasileira, Tarsila 

do Amaral introduziu a Torre Eiffel na paisagem carioca, resultando em uma 

espécie de homenagem, consciente ou inconsciente, ao pintor francês Robert 

Delaunay, seu contemporâneo e mentor, com quem conviveu na França dos 

anos de 1920, quando a torre de rádio ainda podia ser considerada um ícone 

da modernidade, pois era a partir da torre Eiffel que se irradiavam as ondas 

curtas hertzianas para todo o mundo, consagrando assim a ideia de “Paris 

umbigo do mundo” – na linguagem jocosa de Oswald de Andrade. 

Não se pode falar, nesse caso, de importação indiscriminada de ideias 

estéticas modernistas, pois o motivo europeu se mostrava perfeitamente 

integrado ao meio tropical, se fosse o caso de invocar a antropofagia pode-se 

dizer que a realidade envolvente de Madureira engoliu a torre Eiffel, como se 

vestisse uma fantasia, vestida de bandeiras coloridas como que para participar 

da animação do carnaval brasileiro. A representação da torre Eiffel realizada 

por Delaunay, por sua vez, encontra-se totalmente fragmentada, numa 

tentativa de participar da linguagem cubista da pintura, uma tendência de que 

fazia parte. Porém ela se destaca do fundo, contrastando os tons vermelhos de 

que é composta com o fundo azulado. 

 No Brasil, a partir de 1930, inaugura-se uma nova fase do movimento, 

bem mais disciplinada e com vinculações regionalistas. Mas Portugal também 

teve o seu “segundo Modernismo”, Essa evolução, ou involução das 

vanguardas, deve-se a fatores diversos, internos e externos aos grupos de 

escritores e artistas. 

 

 

 
Figura 51: Tarsila do Amaral, Carnaval de Madureira, 1924. 

                                                           
237 Idem, Ibidem. 
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Fonte: Disponível em: 
http://educadoresgruposeis.blogspot.com.br/2014/07/310714.html.Acesso em: 25-01-2019. 

 

 

Figura 52: Robert Delaunay, Torre Eifell, 1911-12, Guggenhiem. 

 
Fonte: Disponível em:  

https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/robert-delaunay. Acesso em: 25-01-2019. 

 

 

http://educadoresgruposeis.blogspot.com.br/2014/07/310714.html.Acesso
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/robert-delaunay
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Considerações Finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemdictos os que reagiram contra a Interpretação – 
Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire e a Corja até Cendrars, 
Soffici, Ronald, Mario de Adrade, Manuel Bandeira, Luiz 
Aranha – “O Homem e a Morte”, “Soror Dolorosa”, Ribeiro 
Couto inédito e Serge. Antonio Ferro genial. (Oswald de 
Andrade) 238 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
238 ANDRADE, Oswald. Escolas & Idéas. In: Klaxon 2, 15 jun. 1922, p. 15. 
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Com o passar dos anos, alguns modernistas que participaram da 

Semana de Arte Moderna começaram a fazer o seu mea culpa com relação 

aos “exageros” acontedidos durante o evento do Teatro Municipal, a que se 

referia o texto introdutório da revista Klaxon 1, considerando a atitude de 

certos artistas e literatos como inconsequente.  

Assim, Mário de Andrade foi o primeiro a se redimir, quando nesse texto 

de 15 de maio de 1922, embora não assinado por ele 239, busca disciplinar as 

atitudes e ideias lançadas na Semana. Mais adiante veio a fazer declarações 

taxativas em nome dos ex-integrantes do modernismo heroico, em tom 

reconciliatório ou mesmo de arrependimento. Como se observa na carta a 

Menotti del Picchia de julho de 1940. Ao invés de sentir orgulho do movimento 

Modernista, gloriosamente iniciado pela geração de 1922, do qual participou 

efetivamente, ele se lamentava sobre a “inconveniência” dos modernistas e 

justificava-se por ter participado como se isso fosse algo indigno e vergonhoso. 

   
[...] nós, os de 1922 fomos muito culpados. Em relação contra o 
colarinho duro acadêmico anterior, ao invés de vestirmos com 
naturalidade o nosso traje cotidiano, ficamos logo de pijama. 
Alguns ficaram mesmo de cuecas [...] este desrespeito, esta 
inconveniência, este taco-a-taquismo desabusado na crítica, 
nas polêmicas, nos ataques fomos nós que inauguramos na 
inteligência nacional infelizmente, fazendo com que ela 
regredisse do ponto de vista da contemplatividade a um 
primitivismo botocudo. 240 
 

A impressão que se tem é de uma tentativa deliberada de desconstruir o 

movimento, desautorizando alguns literatos e artistas que continuavam nas 

pegadas do primeiro Modernismo. Fica a dúvida: será que, em algum 

momento, Mário de Andrade realmente foi um modernista convicto – ou apenas 

seguiu a corrente até alcançar a notoriedade e sentir-se, a partir de então, mais 

confiante para expressar a sua própria maneira conservadora de pensar e agir?  

O presente trabalho esforçou-se para demonstrar que os limites 

impostos pelos próprios participantes do Modernismo já se faziam sentir nas 

páginas da revista Klaxon 241. Como foi demonstrado na análise do texto de 

                                                           
239 Texto introdutório da revista Klaxon 1, maio de 1922, assinado “A Redacção”. 
240 Carta de MA a Menotti del Picchia, 30 de julho 1940, Suplemento Literário de Minas Gerais, 1139, 3 
fev. 1990 (Coleção CAP, série MEP, IEB-USP). 
241 Esta seria a hipótese central desta tese, na medida em que Klaxon pretendia explicar os 
acontecimentos da Semana de Arte Moderna, dando continuidade ao movimento, mas também 
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apresentação de Klaxon 1, a revista que deveria servir como uma continuidade 

da Semana de Arte Moderna e esclarecer sobre os fatos que se passaram no 

Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, acaba sendo uma 

negação do movimento iniciado, pois buscava abrandar as tendências mais 

radicais de então proclamadas. 

 

“Semana de Arte Moderna” – especie de Conselho 
Internacional de Versalhes. Como este, a Semana teve sua 
razão de ser. Como elle: nem triunpho. Como elle: deu frutos 
verdes. Houve erros proclamados em voz alta. Pregaram-se 
ideias inadimissiveis. É preciso reflectir. É preciso esclarecer. É 
preciso construir. D’ahi, KLAXON.242   

 

Porém, o desgaste do modernismo no Brasil não resultou apenas do 

parecer de críticos ou das declarações dos participantes do movimento de 

primeira hora, mas, sobretudo, das mudanças ocorridas no contexto mundial 

após o final da Segunda Guerra Mundial. Como coloca Tadeu Chiarelli:  

 

O primeiro sinal de que nos anos de 1940 o “modernismo de 
1922” começava a perder as forças tão rapidamente 
conquistadas, foi a penetração da não-figuração no Brasil, 
fenômeno que se tornaria mais intenso a partir do final dos 
anos de 1940 e na década seguinte” (2012, p. 36).  

 

A tendência naturalista, ou realista, havia se construído sobre um 

compromisso com a temática local e social que deu sustentação e estabilizou o 

movimento a partir da sua segunda fase (1929). Porém esse sustentáculo 

acabou se tornando uma camisa de força para os modernos, que se sentiam 

ameaçados pela chegada ao Brasil do abstracionismo, o que confirma a 

“existência de uma espécie de substrato estético de fundo naturalista/realista 

que se manteve dentro do movimento permanecendo subjacente a toda a sua 

produção” (CHIARELLI, 2012, p. 36). Esses fatos talvez venham a esclarecer 

certas contradições encontradas entre os artistas da época. 

 

Por um lado, tal substrato – devido ao seu conservadorismo – 
teria ajudado o movimento a galgar vários postos, até alcançar 
a oficialidade da arte brasileira nos anos 1830/40. Por outro 

                                                                                                                                                                          
estabelecer limites para o que se considerava seus excessos.   
242 Klaxon 1, 15 de maio de 1922, p. 1. 
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lado – e pelo mesmo motivo – retirou com o tempo as forças do 
movimento, fazendo com que esse fosse suplantado pelas 
abstrações, no imediato pós-guerra. (CHIARELLI, 2012, p. 36).  

 

A recusa de aceitar as novas tendências abstratas não é de se 

estranhar, pois o Modernismo brasileiro que já na sua origem havia se negado 

a aderir formas mais arrojadas das vanguardas históricas, tais como Dadá, 

Surrealismo, Suprematismo, dentre outras tendências da vanguarda europeia; 

não haveria de se arriscar a percorrer novos caminhos tardiamente, num 

momento em que atingia sua maturidade e aceitação pelo público e pela crítica.  

Enquanto que, em Portugal, os rapazes do Orpheu permaneceram, 

cada um a seu modo, na senda modernista, principalmente Fernando Pessoa e 

seus heterônimos. Pois continuaram publicando seus poemas em outras 

revistas como Portugal Futurista, Contemporânea, Presença; “um deles 

disse um dia já com voz e gesto de saudade: “Orpheu acabou. Orpheu 

continua.” (GALHOZ, 1958, p. L).  

Depois sobrevieram tempos duros em Portugal, com a ditadura fascista 

de Oliveira Salazar à qual os modernistas portugueses tiveram que se adaptar 

para continuar produzindo. Daí resultou a dispersão dos rapazes do Orpheu, 

enquanto o líder maior do movimento, Fernando Pessoa, morria em 1935, 

solitário e com dificuldades financeiras, António Ferro vicejava nas antessalas 

da política salazarista. 

No Brasil também não foi muito diferente, primeiramente houve a 

perseguição aos comunistas, sendo que eram considerados como 

simpatizantes do comunismo alguns destacados modernistas como Oswald de 

Andrade, Pagu, Portinari, Graciliano Ramos, entre outros. Até mesmo a pintora 

Tarsila do Amaral chegou a ser presa ao retornar de uma viagem à União 

Soviética. Depois, com o acirramento do regime durante o Estado Novo, 

instituído por Getúlio Vargas em 1937, ofereceu-se apoio aos artistas de viés 

nacionalista, mas cobrando deles um posicionamento ideológico favorável ao 

sistema. E como se não bastasse, enquanto a Europa vivia seus anos 

dourados, depois do pesadelo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

mergulhava nos “anos de chumbo” da ditadura civil-militar, que durou de 1964 

a 1985, principalmente depois da decretação do AI 5, em 13 de dezembro de 
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1968, um ano de grande agitação política também na Europa e Estados 

Unidos. 

Mas eis que, em plena vigência desse regime nefasto, a irreverência 

modernista de Oswald é resgatada, 243 quando o Teatro Oficina estreou, em 

1967, O Rei da Vela, da autoria de Oswald de Andrade. Nessa peça, percebe-

se que “ele procura captar o movimento de massa, o conflito das classes e a 

luta de ideias, transformando o palco numa espécie de circo que funciona como 

miniatura do mundo” (RODRIGUES, 2002, p. 73). Numa entrevista de 1968, no 

calor da hora, José Celso comentava sobre o autor da Peça, Oswald de 

Andrade: 

 

[...] Sua única grande fidelidade se encontra no seu sentido 
anárquico de expressão do mundo, utilizando não somente as 
coisas em si, mas as formas artísticas e subartísticas através 
das quais essas coisas se expressam. Em relação à 
dramaturgia brasileira, então, sua grande lição é a coragem da 
criação, a falta de medo do certo ou do errado, do mau ou do 
bom gosto, que faz com que ele invente seus próprios valores 
na sua própria oba.  
Esta não tem preocupação de fidelidade a uma visão engajada 
conforme a cartilha de algum partido, não tem ortodoxia 
nenhuma. Não tem problemas de forma: entra como literatura, 
música, conferência, discurso, chanchada, obscenidade, etc. 
Tudo é linguagem. 

 

No Brasil, pode-se dizer que o Modernismo iniciado na Semana de Arte 

Moderna e que teve como consequência imediata a publicação da revista 

Klaxon, foi interrompido em seu desenvolvimento. Este trabalho buscou 

argumentar que esta revista já antecipava esse descaminho, disciplinando e 

colocando limites para o movimento que começou com toda força com a 

exposição de Anita Malfatti e as noitadas do Teatro Municipal: “Houve erros 

proclamados em voz alta. Pregaram-se ideias inadmissiveis” 244. 

 Porém como prova da resiliência das ideias do primeiro Modernismo, na 

década de 1960 o movimento tropicalista recuperou conceitos como a 

Antropofagia e a valorização da cultura popular. Então a literatura brasileira 

                                                           
243 Na ocasião da reincenação de O Rei da Vela, José Celso Martinez Corrêa declara no programa da 
peça: Tragi Comédia Orgya chegou no eterno Retorno de “O Rei da Vela”, Antropofagia de novo, na 
Tropicália. Sim, sem ismo, sem tropicalismo: Tropicália Antropófaga Acordada agora nesta primavera de 
2017 do Viva a Arte! – 12 de outubro de 2017. 
244 Orpheu 1, maio de 1922, p. 1. Texto introdutório, assinado “A Redacção”. 
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modernista foi traduzida e reinterpretada por outros meios, foram filmados 

livros como Macunaíma de Mário de Andrade e encenadas peças de Oswald 

de Andrade como foi o caso de O Rei da Vela. Sem se esquecer de um 

Modernismo tardio, como é o caso da inauguração do Monumento às Bandeira 

de Brecheret, em 1953, quando já adentrávamos na era das Bienais. 

Em Portugal, por sua vez, o regime salazarista adotou uma postura 

modernizante talvez inspirada na Itália fascista, que promiscuamente se 

envolvia com o futurismo de segunda geração, muito menos estético que 

político. Porém, acreditando no processo acumulativo da história, constata-se 

que as conquistas culturais expressas nas páginas do Orpheu não seriam 

apagadas.  

Orpheu foi uma aventura cultural desde o princípio seriamente 
realizada e o que pretendia é o que hoje se lê no seu texto: 
revitalizar a hipótese de uma literatura portuguesa, renovada e 
original, podendo existir fora dos trilhos duma moda 
socioburguesa e ultrapassando a inspiração tradicionalista e os 
cânones do vigorismo regional. (GALHOZ, 1975, p. LXI) 

 
No Brasil também tivemos algo parecido. Muito se falou de Villa-Lobos, 

aquele maestro que se apresentou de sandálias no Teatro Municipal, quando 

participou da Semana de Arte Moderna de 1922, e que nos anos do Governo 

Vargas pousava como artista oficial, regendo milhares de vozes de pequenos 

brasileiros e brasileiras que cantavam, em uníssono, canções folclóricas 

arranjadas para a ocasião. Não demorou muito para que o grande artista ítalo-

brasileiro, Candido Portinari, também fosse apontado como um artista oficial 

por aceitar encomendas do governo. 

Em Portugal tivemos um amadurecimento lento, sombreado pelo Estado 

Novo português que trouxe um regime conservador e colonialista que se 

arrastou até a Revolução dos Cravos, em 1974. Mas o germe do Modernismo 

plantado pelos rapazes do Orpheu não foi em vão. 

 

A geração de Presença revelará por sua vez, e de novo, 
Orpheu, com entradas que lhe eram próprias (a Orpheu) e 
adequadas ao próprio outro tempo (o de Presença). Temos, 
assim, outro ponto no avanço dum entendimento de Orpheu – 
como estatuto estético e no seu texto. (GALHOZ, 1975, p. LI) 
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Figura 54: Victor Brecheret, Monumento às Bandeiras, 1953, São Paulo.  

 
 

Fonte: Disponível em: https://shuffleminds.wordpress.com/tag/monumento-as-bandeiras/. 
Acesso em: 25-01-2019. 

 
Figura 55: Padrão dos Descobrimentos, Lisboa.245  

 

Fonte: Disponívle em: 
https://www.flickr.com/photos/mraposo/5983442531. Acesso em: 25-01-2019. 

 

 

Victor Brecheret somente conseguiu concluir a sua obra Monumento às 

Bandeiras em 1953, em tempo para integrar as comemorações do IV 

Centenário da cidade de São Paulo, apesar da maquete ter sido apresentada já 

nos anos de 1920, na época da Semana de Arte Moderna e da revista Klaxon. 

Em contrapartida a publicação do Orpheu 3 somente aconteceu 30 anos 

                                                           
245 O Padrão dos Descobrimentos foi concebido em 1939 pelo arquitecto português José Ângelo Cottinelli Telmo e pelo 

escultor Leopoldo de Almeida, como monumento temporário durante a abertura da Feira Mundial Portuguesa em Junho 
de 1940. A obra representava uma idealização romantizada da exploração portuguesa que era típica do  regime do 
Estado Novo de António de Oliveira Salazar. 

https://shuffleminds.wordpress.com/tag/monumento-as-bandeiras/
https://www.flickr.com/photos/mraposo/5983442531
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depois, em 1984, com a edição fac-similada (Edições Nova Renascença). 

Depois viriam outras. 

 
Agora que podemos contemplar o Orpheu trifronte, mais fácil 
se nos torna compreender a perturbação ou a vibração – 
autêntico tremor de cultura – que ele representou, para quem o 
fez e para quem recebeu ou miticamente o imaginou. O dito de 
Álvaro de Campos (“há muito mais imprevisto e interesse em 
Orpheu do que na actual Guerra”) era naturalmente uma 
blague ou uma hipérbole publicitária. Mas a irritação, a 
polémica e o entusiasmo que Orpheu provocou foram 
realidades históricas, como o foram as “saudades” que do 
Orpheu viriam a sentir Pessoa e alguns dos seus 
companheiros. (SARAIVA, 1984, p. XLIV) 

 

No Brasil, infelizmente, o Modernismo emergente em 1922, na Semana 

de Arte Moderna e nas páginas da revista Klaxon, foi dilacerado pelas 

posições políticas exaltadas dos anos de 1930. Como vimos no corpo deste 

trabalho, no próprio seio do grupo dos pioneiros do Modernismo deram-se 

fissuras irreparáveis, deixando marcas indeléveis. É o caso do afastamento 

definitivo dos dois maiores líderes do movimento, Oswald e Mário, ou o 

apagamento total ou parcial das contribuições de mulheres extraordinárias, 

artistas e poetas, colaboradoras importantes do primeiro Modernismo brasileiro 

como foi o caso de Zina Aita e Pagu. 
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FATOS DO MODERNISMO PORTUGUÊS E BRASILEIRO 

DATA LOCAL FATOS 

   
1891 Paris Publicação da Revue Blanche – com o envolvimento de 

literatos e artistas. 
 

1905 Paris Pablo Picasso pinta Mademoselle D’Avignon – onde coloca 
elementos da cultura africana e introduz a estética Cubista. 
 

1909 Paris Marinetti lança mundialmente seu Manifesto Futurista, 
publicado no jornal francês Le Figaro, exercendo influência 
direta sobre a emergência da estética modernista 
 

1911 São Paulo Oswald de Andrade abre o jornal O Pirralho, com viés 
satírico e a participação de caricaturistas e literatos 
 

1912 São Paulo Oswald de Andrade volta de sua primeira viagem para a 
Europa, na bagagem literária traz as novidades da vanguarda 
européia e o Manifesto Futurista de Marinetti 
 

1913 São Paulo Exposição expressionista de Lasar Segall, onde o público 
brasileiro tem oportunidade de entrar pela primeira vez em 
contato com a arte moderna, porém a repercussão do evento 
é pouco significativa.  
 
Sá-Carneiro escreve os seus primeiros poemas, ele que se 
julgava simplesmente contista. 
 

1914 Lisboa Dia Triunfal, em que Fernando Pessoa escreve seu poema O 
Guardador de Rebanhos e cria os seus heterônimos: Álvaro 
de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. 
 
Fernando Pessoa publica finalmente no número único da 
revista Renascença e sob o título Impressões do Crepúsculo, 
duas composições, “O Sino da Minha Aldeia” e “Paúis”. 
 
Ronald de Carvalho e Luiz de Montalvôr partem para Lisboa 
e apresentam a ideia da revista Orpheu para Fernando 
Pessoa 
 

1915 Lisboa 25 de março – Publicação da revista Orpheu 1, tendo como 
colaboradores: Montalvôr, Sá-Carneiro, Ronald de Carvalho, 
Fernando Pessoa, Alfredo Guisado, Almada Negreiros, 
Côrtes-Rodrigues e Álvaro de Campos.  
 
Junho – O casal Sonia e Robert Delaunay chegam a Portugal 
e fixam-se em Vila do Conde. 
 
28 de junho – Publicação da revista Orpheu 2, tendo como 
colaboradores: Ângelo de Lima, Sá-Carneiro, Eduardo 
Guimarães, Raul Leal, Violante de Cysneiros, Álvaro de 
Campos, Montalvôr, Fernando Pessoa; com Ilustrações de 
Santa-Rita Pintor. 
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13 de setembro – Sá-Carneiro comunica a Pessoa: “temos 
desgraçadamente de desistir do nosso Orpheu” – porque seu 
pai não poderia se responsabilizar pela despesa. 
 

1916 Paris Suicídio de Sá-Carneiro. 
 

1917 São Paulo Exposição de Arte Moderna de Anita Malfatti, seguida da 
crítica negativa por Monteiro Lobato 
 

1921 São Paulo Oswald de Andrade lança publicamente Mário de Andrade 
 

1922 São Paulo Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, 
com a participação de artistas, poetas e músicos. Segue-se à 
Semana a publicação da revista Klaxon1, em 15 de maio, 
tendo como poetas colaboradores: L. Charles Baudouin, 
Menotti del Picchia e Guilherme de Almeida. Como cronistas 
figuram: Mário de Andrade, Roger Avermaete, A.C.B. e S.M., 
May Caprice, Henri Mugnier e um desenho do artista Victor 
Brecheret. 
 

1922 Paris 2 de fevereiro – Ulisses de James Joyce foi publicado, em 
uma edição de mil exemplares. 
 
31 de março – Einstein fez a primeira de suas quatro famosas 
palestras no Collège de France, delineando os conceitos 
básicos de suas teorias da Relatividade. 
 

1924 São Paulo Oswald de Andrade publica Memórias Sentimentais de 
João Miramar. 
 
Publicação do Manifesto Pau-Brasil no Correio da Manhã 
Graça Aranha pronunciou na Academia Brasileira de Letras a 
conferência “O espírito moderno”, em que defende a cultura 
nacional, herdeira da europeia, adaptada e transformada pela 
cultura americana.  
 

1926 Paris Tarsila do Amaral pinta a tela A Negra 
 

1928 São Paulo Tarsila do Amaral pinta a tela Abaporu 
 
Manifesto Antropófago de Oswald que dá origem ao 
Movimento Antropofágico 
 
Surge a Revista de Antropofagia, em sua primeira dentição. 
 
Publicação do livro Macunaíma de Mário de Andrade 
 

1929 São Paulo Segunda fase da Revista de Antropofagia (segunda 
dentição), que passa a ser publicada no Diário de S. Paulo. 
 
A crise de superprodução do café se agrava com a forte 
queda da Bolsa de Nova York. 
 
Rompimento definitivo dos laços de amizade e identificação 
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ideológica entre Mário e Oswald de Andrade. 
 

1930 São Paulo A Revolução de 1930 coloca o rio-grandense, Getúlio Vargas, 
no poder, retirando São Paulo do protagonismo da política 
nacional. 
 

1931 São Paulo Oswald de Andrade ingressa no Partido Comunista e lança o 
jornal O Homem do Povo, juntamente com Patrícia Galvão e 
Queiroz Lima. 
 

1932 São Paulo Eclode a Revolução Constitucionalista, em São Paulo, alguns 
modernistas históricos, como Guilherme de Almeida, apóiam 
entusiasticamente o levante. 
 

1933 São Paulo Oswald de Andrade publica Serafim Ponte Grande, com 
prefácio crítico, expondo suas posições ideológicas. 
 

1934 Lisboa Fernando Pessoa publica Mensagem, conta com o apoio de 
António Ferro. 
 

1935 Lisboa 30 de novembro – Morre Fernando Pessoa, vítima de cólica 
hepática. 
 

1937 São Paulo Oswald de Andrade propõe o teatro tese – O Rei da Vela, A 
Morta, O Homem e o Cavalo. 
 

1945 São Paulo Morte de Mário de Andrade 
 

1950 São Paulo Tese de Oswald de Andrade para a Cadeira de Filosofia da 
FFCL da USP 
 

1951 São Paulo Primeira Bienal Internacional de São Paulo 
 

1954  25 de janeiro - Quarto Centenário da Cidade de São Paulo – 
inauguração do Monumento às Bandeiras de Victor Brecheret  
 
22 de outubro - Morte de Oswald de Andrade 
 

1967 São Paulo Estréia da peça de Oswald de Andrade, O Rei da Vela, pelo 
Teatro Oficina que recoloca elementos da Antropofagia no 
contexto dos anos de 1960. 
 

1984 São Paulo Publicação da revista Orpheu 3, edição fac-símile 
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MANIFESTO AMADEO DE SOUZA-CARDOSO246 

 

Em Portugal existe uma única opinião sobre Arte e abrange uma tão colossal maioria que receio 

que ella impere por esmagamento. Essa opinião é a do Exmo. sr.dr. José de Figueiredo (gago do 

governo).  

Não é porque este sr. tenha opinião nem que este sr. seja da igualdade do resto de Portugal mas 

o resto de Portugal e este senhor em matéria de opinião são da mesma igualha. Um dia um 

senhor grisalho disse-me em meia-hora os seus conhecimentos sobre Arte. Quando acabou a 

meia-hora descobri que os conhecimentos do senhor grisalho sobre Arte eram os mesmos que o 

Exmo. Senhor Dr. José de Figueiredo usava para me pedir um tostão: Pensa o leitor que faço a 

anedota? Antes fôsse: Mas a verdade é que estou muito triste com esta fúria de incompetência 

com que Portugal participa na Guerra Europeia. E que horrôr, caros compatriotas, deduzir 

experimentalmente que de todas as nossas Conquistas e Descobertas apenas tenha sobrevivido a 

Imbecilidade. E daqui a indiferença espartilhada da família portugueza a convalescer à beira-

mar.  

Algumas das raras energias mal comportadas que ainda assômam à tôna d'água pertencem 

alucinadamente a séculos que já não existem e quando Um Portuguez. genialmente do século 

XX, desce da Europa, condoído da pátria entrévada, para lhe dar o Parto da sua Inteligência, a 

indiferença espartilhada da família portugueza ainda não deslaça as mãos de cima da barriga. 

Pois, senhores, a Exposição de Amadeo de Souza Cardozo na Liga Naval de Lisboa é o 

documento conciso da Raça Portugueza no século XX.  

A Raça Portugueza não precisa de rehabilitar-se, como pretendem pensar os tradicionalistas 

desprevenidos; precisa é de nascer pró século em que vive a Terra. A Descoberta do Caminho 

Marítimo prá Índia já não nos pertence porque não participamos d'este feito fisicamente e mais 

do que a Portugal este feito pertence ao século XV. 

Nós, os futurístas, não sabemos História só conhecemos da Vida que passa por Nós. EIlesteem a 

Cultura. Nós temos a Experiência ⎯ e não trocámos!  

Mais do que isto ainda Amadeo de Souza-Cardozo pertence à Guarda Avançada nA MAIOR 

DAS LUCTAS que é o Pensamento Universal.  

Amadeo de Souza Cardozo é a primeira Descoberta de Portugal na Europa no século XX. O 

limite da descoberta é infinito porque o sentido da Descoberta muda de substância e cresce em 

interesse ⎯ por isso que a Descoberta do Caminho Marítimo prá Índia é menos importante que a 

Exposição de Amadeo de Souza Cardozo na Liga Naval de Lisboa.  

Felizmente pra ti, leitor, que eu não sou crítico, razão porque te não chateio com elucidaçães da 

Arte de que estás tão longinquamente desprevenido; mas amanhã, quando souberes que o valor 

de Amadeo de Souza-Cardozo é o que eu te digo aqui, terás remorsos de o não têres sabido 

hontem. Portanto, começa já hoje, vae à Exposição na Liga Naval de Lisboa, tápa os ouvidos, 

deixa correr os olhos e diz lá que a Vida não é assim?  

Não esperes porém que os quadros venham ter comtigo, não! EIlesteem um prégoatraz a 

prendê-los. Tu é que irás ter com Elles. Isto leva 30 dias, 2mezes, 1 anno, mas, se tem prazo, 

vale a pena sêres persistente porque depois saberás também onde está a Felicidade. (José de 

Almada-Negreiros - Poeta Futuristra; Lisboa 12 de Dezembro de 1916). 

 

 

                                                           

246 In: DIX, Steffen (org.). O ano de Orpheu: 1915. Lisboa: Tinta da China, 2015, p. 301. 
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ORPHEU 1 – INTRODUÇÃO247 

 

 O que é propriamente revista em sua essencia de vida e quotidiano, 
deixa de ser ORPHEU, para melhor se engalanar do seu título e propôr-se. 
 E propondo-se, vincula o direito de em primeiro lugar se desassemelhar 
de outros meios, maneiras de formas de realisar arte, tendo por notavel nosso 
volume de Beleza não ser incaracteristico ou fragmentado, como literarias que 
são essas duas formas de fazer revista ou jornal. 

 Puras e raras suas intenções como seu destino de Beleza é o do: – 
Exilio! 

 Bem propriamente, ORPHEU, é um exilio de temperamentos de arte que 
a querem como a um segrêdo ou tormento... 

 Nossa pretensão é formar, em grupo ou ideia, um numero escolhido de 
revelações em pensamento ou arte, que sobre esse princípio aristocratico 
tenham em ORPHEU o seu ideal esotérico e bem nosso de nos sentirmos e 
conhecermo-nos. 

 A photographia de geração, raça ou meio, com o seu mundo immediato 
de exibição a que frequentemente se chama literatura e é sumo do que para 
ahi se intitula revista, com a variedade a inferiorizar pela egualdade de 
assumptos (artigo, secção ou momentos) qualquer tentativa de arte – deixa de 
existir no texto preocupado de ORPHEU. 

 Isto explica nossa ansiedade e nossa essencia! 

 Esta linha de que se quer acercar em Beleza. ORPHEU, necessita de 
vida e palpitação, e não é justo que se esterilise individual e isoladamente cada 
um que a sonhar nestas cousas de pensamento, lhes der orgulho, 
temperamento e esplendor – mas pelo contrario se unam em selecção e a 
dêem aos outros que, da mesma especie, como raros e interiores que são, 
esperam ansiosos e sonham nalguma cousa que lhes falta, – do que resulta 
uma procura esthética de permutas: os que nos procuram e os que nós 
esperamos... 

 Bem representativos da sua estructura, os que a formam em ORPHEU, 
concorrerão a dentro do mesmo nevel de competemcias para o mesmo rithmo, 
em elevação, unidade e discreção, de onde dependerá a harmonia esthética 
que será typo da sua especialidade. 

 E assim, esperançados seremos em ir a direito de alguns desejos de 
bom gosto e refinados propósitos em arte que isoladamente vivem para ahi, 
certos que assignalamos  como os primeiros que somos em nosso meio 
alguma cousa de louvavel e tentamos por esta forma, já revelar um signal de 
vida, esperando dos que formam o publico leitor de selecção, os esforços do 
seu contentamento e carinho para com a realisação da obra literaria de 
ORPHEU. 

Luiz de Montalvôr 

 

                                                           
247 MONTALVÔR, Luiz de. ORPHEU – Introdução. Lisboa: Ática, 1958, p. 11-12. 
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KLAXON – SIGNIFICAÇÃO248 
 

 
A lucta começou de verdade em principio de 1921 pelas columnas do “Jornal 
do Commercio” e do “Correio Paulistano”. Primeiro resultado: “Semana de Arte 
Moderna” – especie de Conselho Internacional de Versalhes. Como este, a 
Semana teve sua razão de ser. Como elle: nem desastre, nem triumpho. Como 
elle: deu fructos verdes. Houve erros proclamados em voz alta. Pregaram-se 
ideias inadmisseveis. É preciso reflectir. É preciso esclarecer. É preciso 
construir. D’ahi, KLAXON. 
E KLAXONnão se queixará jamais de ser incomprehendido pelo Brasil. O 
Brasil é que deverá se esforçar para comprehender KLAXON. 
 
 

Esthetica 
 
 KLAXON sabe que a vida existe. E, aconselhado por Pascal, visa o 
presente. KLAXON não se preocupará de ser novo, mas de ser actual. Essa é 
a grande lei da novidade. 
 
 KLAXON sabe que a humanidade existe. Por isso é internacionalista. O 
que não impede que, pela integridade da patria, KLAXON morra e seus 
membros brasileiros morram. 
 
 KLAXON sabe que a natureza existe. Mas sabe que o moto lyrico, 
productor da obra de arte, é uma lente transformadora e mesmo deformadora 
da natureza. 
 
 KLAXON sabe que o progresso existe. Por isso, sem renegar o 
passado, caminha para deante, sempre, sempre. O campanile de São Marcos 
era uma obra prima. Devia ser conservado. Cahiu. Reconstituil-o foi uma 
erronia sentimental e dispendiosa – o que berra denate das necessidades 
contemporaneas. 
 
 KLAXON sabe que o laboratorio existe. Por isso quer dar leis scientificas 
á arte; leis sobretudo baseadas nos progressos da psychologia experimental. 
Abaixo os preconceitos artisticos! Liberdade! Mas liberdade embridade pela 
observação. 
 
 KLAXON sabe que o cinematographo existe. Perola White é preferivel a 
Sarah Bernhardt. Sarah é tragedia, romantismo sentimental e technico. Perola 
é raciocinio, instrução, esporte, rapidez, alegria, vida. Sarah Bernhardt = seculo 
19. Perola White = seculo 20. A cinematographia é a criação artistica mais 
representativa da nossa epoca. É preciso obervar-lhe a lição. 
 
 KLAXON não é exclusivista. Apezar disso jamais publicará ineditos 
maus de bons escriptores já mortos. 
 

                                                           
248 KLAXON, Mensario de arte moderna, número 1. Edição fac-simile, 1976, p. 1. 
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 KLAXONnão é futurista. 
 
 KLAXON é klaxista. 
 

Cartaz 
 
 KLAXON cogita principalmente de arte. Mas quer representar a epoca 
de 1920 em diante. Por isso é polymorpho, omnipresente, inquieto, cômico, 
irritante, contraditorio, invejado, insultado, feliz. 
 
 KLAXON procura: achará. Bate: a porta se abrirá. KLAXON não derruba 
campanile algum. Mas não reconstruirá o que ruir. Antes aproveitará o terreno 
para solidos, hygienicos, altivos edificios de cimento armado. 
 
 KLAXON tem uma alma collectiva que se caracterisa pelo constructivo. 
Mas cada engenheiro se utilizará dos materiais que lhe convierem. Isto significa 
que os escriptores de KLAXON responderão apenas pelas ideias que 
assignarem. 
  
 

Problema 
 
 Seculo 19 – Romantismo, Torre de Marfim, Symbolismo. Em seguida o 
fogo de artificio internacional de 1914. Ha perto de 130 annos que a 
humanidade está fazendo manha. A revolta é justissima. Queremos construir a 
alegria. A própria força, o burlesco não repugna, como não repugnou a Dante, 
a Shakespeare, a Cervantes. Molhados, resfriados, rheumatisados por uma 
tradição de lagrimas artisticas, decidimo-nos. Operação cirurgica. Extirpação 
das glândulas lacrimaes. Era dos 8 Batutas, do Jazz-Band, de Chincharrão, de 
Carlito, de Mutt & Jeff. Era do riso e da sinceridade. Era de construção. Era de 
KLAXON. 

 
 

A REDACÇÃO 
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NÓS249 

 
 

EU 
Somos os religiosos da Hora. Cada verso – uma cruz, cada palavra – 

uma gota de sangue. Sud-express para o futuro – a nossa alma rapida. Um 
comboio que passa é um seculo que avança. Os comboios andam mais 
depressa do que os homens. Sejamos comboios, portanto. 
 Ser de hoje, Ser hoje!!!... Não trazer relogio, nem perguntar que horas 
são... Somos a Hora! Não há que trazer relogios no pulso, nós proprios somos 
relogios que pulsam... 

A MULTIDÃO 
 Não se ouve nada, não se ouve nada... 
 

EU 
 Oxigenemos, com eletricidade, os cabelos da Epoca... Que a vida seja 
um teatro a branco e oiro... Não olhemos para traz. Os nossos olhos são 
pregos no nosso rosto. Não se dobram, não se torcem, não se voltam... O 
passado é mentira, o passado não existe, é uma calunia... 

 
MULTIDÃO 

 Não percebemos, não percebemos... Endoideceram. Falem mais alto... 
 

EU 
 Cheira a defuntos, cheira a defuntos... Não andamos, não andamos, 
trasladamo-nos... É preciso gerar, crear... Os livros são cemiterios de palavras. 
As letras negras são vermes. As telas dos pintores são pantanos de tinta. O 
nosso teatro é um Museu Grevin. Não ha escultores, há ortopedicos!... 
 Que os nossos braços, como espanadores, sacudam a poeira desta sala 
de visitas que é a nossa Arte. Que os as bocas dos Poetas sejam ventres dos 
seus versos!... Que os dedos dos pintores sejam sexos na tela!... 

 
A MULTIDÃO 

Mai alto, mais alto ainda... Não se ouve bem... 
 

EU 
A vida é a digestão da humanidade; deixemos a vida em paz. Isolemo-nos, 
exilemo-nos... É crear universos, para uso proprio, como theatros de papel 
talhado á thesoura... Sejamos rebeldes, revolucionarios... Proclamemos, a 
valer, os direitos do homem! Em cada um de nós existe o mundo todo! 
Façamos a volta ao nosso mundo... Agitemos os braços como bandeiras!... 
Que os nossos gritos sejam aeroplanos no espaço... 

 
A MUTIDÃO 

 Mas que desejam. Falem mais claro... 
 

EU 
 A Grande Guerra, a Grande Guerra na Arte! 

                                                           
249 FERRO, António. Manifesto – “Nós”. In: KLAXON, no. 3, 15 julho 1922, p. 1. 
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 Dum lado estaremos nós, com a alma ao léu e o coração em berloque, 
homens livres, homens – livros, homens de hontem, de hoje e de amanhã, 
carregadores do Infinito... Gabriel d’Anunzio – o Souteneur da Gloria – 
abraçado a Fiume – cidade virgem num espasmo... Estão os bailes Europeus – 
russos de alcunha – bailes em que cada corpo é um ballet, com um braço que 
é Nijinsky e uma perna – Karsavina... Está Marinetti – esse boxeur de ideas; 
Picasso – uma régua com bocas; Cocteau – o contorcionista do Potomak; 
Blaise Cendrars – Torre Eiffel de azas e de versos; Picabia – Christo novo, 
novissimo, escanhoado; Stravinsky – maquina de escrever musica; Bakst – em 
cujos dedos ha marionettes que pintam; Bernardo Schaw – dramaturgo dos 
bastidores; Colette – o carmin da França, e vá lá, estás mesmo tu, Anatole – 
Homem de todas as idades... Está Ramon Gomez de la Serna, palhaço, 
saltimbanco, cujos dedos são acrobatas na barra da sua pena, estou EU – 
affixador de cartazes nas paredes da Hora! 

 
A MULTIDÃO 

 Doidos varridos, doidos varridos... 
 

EU 
 Do outro lado estão eles – ninguem a cubiçar a Terra de ninguem – 
embalsamados, balsemões , retardatarios, tatibitantes, monoculos, lunetas, 
lorgnos, cegos em terra de reis... Está Paulo Bourget – medico de aldeia com 
consultorio de psicologia em Paris; Richepin,  pauvre pin, sem folhas, mil 
folhas, nenhumas... Gyp, Gypesinha, japona; Delille, Greville, Ardel... Il... elle... 
o velho tema; Marcel Prevost – buraco de fechadura de todos os “boudoirs”; 
Lavedan - “charmeur” profissional a tantos por volume; Geraldy – papel de 
carta das almas, das alminhas; Croisset, Croissant,  pão de ló; Capus, capindó,  
galão de Aveiro... Estás tu Jacinto Benavente, ali  ao pé de Salvaterra de 
Magos; Limares Rivas – amanuense do teatro hespanhol; Hoyos... Estás o 
Dantas, coiffeur das almas medíocres – e o Carlos Reis, rainha, foi ao mar 
buscar sardinha... Está o Lopes de Mendonça – barrete Phrygio ás tres 
pancadas, matrona que já foi patrono dos cavadores de ressurreição, está o 
Costa Mota que além de Costa é Mota... Estás mesmo tu, leitor, orgulhoso da 
tua mediocridade, rindo, ás escancaradas, sobre esta folha de papel que irás 
ler á familia, á sobremesa, na atmosfera – menina Alice – dos quadros a 
missanga e dos sorrisos pirogravados das manas, tias e primas... 

 
A MULTIDÃO 

 Insolente! Insolente! Vamos bater-lhe... 
 

EU 
Morram, morram vocês, ó etceteras da Vida!... Viva eu, viva EU, viva a 
Hora que passa... Nós somos a Hora oficial do Universo: meio dia em 
ponto com o sol a prumo!  

 
EU 

Antonio Ferro 
 


