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Apresentação

Este livro é o resultado do desejo de se observar criticamente o impacto do movimento 
modernista de 1922 no contexto cultural brasileiro do início do século XX e, prospectivamente, 
discutir seu legado para as gerações futuras, colocando em pauta o diálogo dos contemporâneos 
com os mestres do passado. Os onze ensaios teórico-críticos que o compõem foram originalmente 
apresentados no seminário Modernismo brasileiro 90 anos, outras vanguardas, neovanguardas 
e pós-vanguardas, realizado em setembro de 2012 na Universidade Rural do Rio de Janeiro, 
campus Seropédica. Conforme o projeto norteador do seminário, pretendia-se também lançar um 
olhar, de modo dialógico, sobre os movimentos de vanguarda em geral, contemplando diferentes 
produções artísticas. 

Agrupados sob a rubrica de dois eixos amplos que orientaram a organização das mesas de 
palestrantes e de comunicações – Vanguarda e Semana de Arte Moderna de 1922: permanência e 
ruptura; Vanguardas e contemporaneidade: literatura, outras artes, teoria e crítica –, os ensaios 
aqui reunidos de críticos e professores universitários de diferentes instituições – do Brasil e do 
exterior –, apesar de distintos, tangenciam-se, pois fazem uma reflexão sobre questões que se 
entrecruzam e, certamente, acrescentam algo aos estudos literários brasileiros.

 O texto de Hans Ulrich Gumbrecht, da Universidade de Stanford, CA, “Uma história do 
conceito ‘moderno’” abre o primeiro eixo. Como todo conceito é portador de muitas camadas 
temporais, “e os seus significados têm diferentes durées” (KOSELLECK, 2006, p. 10), nesse 
artigo, Gumbrecht, ao fazer uma história conceitual do termo moderno, observa não apenas os 
estratos semânticos que o termo assume em momentos diversos, mas também busca relacio-
ná-los às descontinuidades históricas, aos contextos sociais de sua produção, articulando-os às 
experiências acumuladas e aos horizontes de expectativas associados em um dado momento. O 
método da história dos conceitos, ou história conceitual, lhe permite apreender o complexo pro-
cesso de ressignificações a que a palavra foi submetida ao longo de um período que se estende da 
Idade Média ao início do século XX, quando os movimentos vanguardistas emergem no cenário 
europeu e os desdobramentos modernistas se configuram na América Latina. Partindo do pressu-
posto que um conceito não é inalterável, não é um centro fixo e estável, mas deve ser entendido 
como um objeto imerso na temporalidade e na linguagem, sua abordagem parte da possibilidade 
de três significados para “moderno”. O primeiro deles seria usado no sentido de “presente” em 
oposição a “anterior” / “antecedente”.  A noção de “moderno”, nesse caso, vincular-se-ia, então, 
à atualidade histórica do presente. Em relação à segunda possibilidade de sentido, a ideia de “mo-
derno” estaria associada à de “novo”, contrastando a “velho”. Quanto à terceira possibilidade, 
“moderno” assumiria a concepção de “transitório”, oposta à de “eterno”. Como se mostra, apenas 
ao final do século XVIII, quando antiguidade deixa, por completo, de ser modelo normativo para 
o presente, percebe-se a configuração de um entendimento filosófico para uma nova consciência 
do presente, associada ao sentimento de aceleração temporal, que alteraria fundamentalmente o 
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conceito de “moderno”, cuja teorização será formulada por Charles Baudelaire em “O pintor da 
vida moderna”.

 Tematizando obliquamente o conceito de moderno, os ensaios seguintes passam a con-
templar os movimentos de vanguarda, começando pelo estudo de Munira Mutran, acerca de 
Ulysses, de James Joyce, umas das obras fundamentais da literatura ocidental. A também come-
moração, em 2012, dos 90 anos de publicação do romance irlandês, ao lado do poema The Waste 
Land, de T. S. Eliot, e da realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, leva a professora 
de literatura inglesa da USP, ao fazer uma avaliação crítica “da cena literária que se convencio-
nou chamar de Modernismo”, a delinear algumas tendências estilísticas e temáticas do período, 
tais como a intertextualidade, a presença da grande cidade, da metrópole, o tratamento expandido 
do tempo para dar conta do fluxo da consciência, o experimentalismo lingüístico, encontráveis 
não só em Ulysses como em várias outras obras rapidamente apreciadas pela autora.Entre essas 
tendências, Munira Mutran elegeu a intertextualidade “entre a Odisséia, de Homero e o romance 
do autor irlandês cujos paralelos”, sugeridos pelo próprio escritor, salientam “a figura do escritor-
crítico moderno, como Ezra Pound, T. S. Eliot, V. Woolf, W. B. Yeats e Wilde”.

As propostas estéticas do modernismo brasileiro serão discutidas nos três ensaios subse-
quentes: “Contradições milionárias: memórias do modernismo (e do moderno) nas artes visuais 
brasileiras”, de Patrícia Dias Guimarães, “A poesia modernista de Mário de Andrade”, de minha 
autoria, e “Trocas de sabença, fome pelo norte: a correspondência de Mário de Andrade a Câma-
ra Cascudo”, de Fátima Maria Oliveira.

O centro do debate trazido por Patrícia Guimarães deriva da revisão crítica ao Modernis-
mo produzida por intelectuais brasileiros a partir dos anos 1950, momento, segundo a autora, em 
que a plataforma artística defendida pelos actantes da Semana ocorrida em São Paulo não estaria 
mais em vigência. Como chama a atenção, para os nossos artistas de 22 “não haveria qualquer 
contradição entre a afirmação do nacional e o alcance universal em arte”. Tal atitude salientaria, 
sobretudo nas artes visuais, um descompasso do movimento brasileiro em relação ao paradigma 
artístico moderno ocidental, na medida em que os traços enfatizados pela crítica de arte em suas 
análises às produções artísticas modernas, sejam elas europeias ou do alto modernismo norte-a-
mericano, são a orientação universalista e o “foco na linguagem plástica em detrimento do tema 
artístico, considerado estranho à forma visual pura”. Para entender essa particularidade das artes 
visuais brasileiras das décadas iniciais do século XX, além de examinar as abordagens críticas 
contemporâneas, Patrícia Guimarães lança mão do conceito de cordialidade, plasmado por Sér-
gio Buarque de Holanda, para analisar o “dilema modernista”, expressão cunhada por Ronaldo 
Brito, professor e crítico de arte, nas artes visuais do Brasil. 

 Se, em “A poesia modernista de Mário de Andrade”, procuro, a partir da leitura de tex-
tos-manifesto e de poemas do autor de Paulicéia desvairada, mostrar as transformações por que 
passou a concepção marioandradiana de lirismo modernista, o ensaio de Fátima Maria de Oliveira, 
também focalizando o projeto amplo e plural de renovação estética do intelectual paulista, estuda a 
correspondência de Mário de Andrade a Câmara Cascudo. Como pesquisador comprometido, Má-
rio de Andrade promoveu uma nova interpretação da cultura brasileira apropriando-se das mais 
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diversas fontes do saber erudito e popular. Sua correspondência com Câmara Cascudo, como de-
monstra a autora, constitui um documento privilegiado para se depreender seu ideal de formação 
culta da língua brasileira e de projeto civilizatório do país que previa o desafio da inclusão das 
tradições nacionais no movimento universal das ideias, procurando o equilíbrio entre esses dois 
elementos.

 Fecha-se o primeiro eixo, Vanguarda e Semana de Arte Moderna de 1922: permanência 
e ruptura, com a contribuição de Beatriz Christino. No artigo “O índio que não é Peri – a pesqui-
sa em línguas indígenas de 1890 a 1929”, a professora e pesquisadora da UFRJ trata, conforme 
salienta, de “um aspecto pouco estudado das vanguardas dos primeiros anos do século XX”: a 
mudança de paradigma científico que se dá no campo dos estudos sobre as línguas e as culturas 
nativas da América do Sul. De acordo com sua exposição, enquanto os viajantes-pesquisadores 
antecessores, que estiveram pelo continente sul-americano até 1880, tinham o intuito de “em-
preender investigações botânicas e geológicas e a caracterização da fauna sul-americana”, os 
viajantes-pesquisadores que vieram para a América do Sul nos anos 1890-1929 focaram atenção 
nos estudos das culturas nativas. Uma das consequências dessa nova atitude representou, por 
um lado, o abandono de uma abordagem irreal dos indígenas, capitaneada pelos intelectuais do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), seguidores de vonMartius, e, por outro, esti-
mulou, sob a orientação de Karl von denSteinen e Paul Ehrenreich, a realização de estudos apro-
fundados de diferentes tribos localizadas, principalmente, na região amazônica, estabelecendo-se 
“diretrizes teórico-metodológicas claras e consistentes para as investigações etnográficas e para 
as análises linguísticas”. Segundo a autora, assim como o título cunhado por Mário de Andrade 
A escrava que não é Isaura corresponde[ria] a uma recusa de uma visada idealizada, irreal da 
cultura brasileira no domínio da estética, poder-se-ia identificar nos sul-americanistas dos anos 
1890-1929 a preocupação de conhecer e compreender o índio que não é Peri.

 Os textos que formam o eixo Vanguardas e contemporaneidade: literatura, outras artes, 
teoria e crítica se voltam reflexivamente para os movimentos modernistas a partir da produção 
contemporânea. Em “Reflexões sobre o realismo grotesco contemporâneo: a literatura excessiva 
de Marcelo Mirisola”, Ângela Dias estuda a ficção do escritor paulista contemporâneo, privile-
giando Teco, o garoto que não fazia aniversário (2012). Ilustrada por André Berger, Charque: 
uma autobiografia, vá lá (2011), Animais em extinção (2008), e O Azul do filho morto (2002). 
Autor de uma obra “convulsa e polêmica”, visto “como um legítimo herdeiro da dessublimação 
expressionista”, a produção ficcional de Marcelo Mirisola, marcada pelo entrelaçamento entre 
arte e vida, propõe, de acordo com a crítica, “um estimulante caminho à reflexão sobre a maneira 
pela qual a atualidade situa-se diante da inter-relação arte & vida, [...], pedra de toque dos movi-
mentos do início do século XX”.

 Já Elisa Abrantes, em “Edna O’Brien e a tradição modernista”, ao ler House of Splendid 
Isolation e The Light of Evening, no contexto da “contra-tradição irlandesa” conforme configu-
rado por Kearney, realça o caráter “modernista limite” dos romances em questão. Classificação 
dada pelo crítico Brian McHale, são consideradas “modernista limite” as obras de escritoras que, 
por um lado, fazem uso de uma escrita crítica e experimental e, por outro, se alinham ao moder-
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nismo internacional, “encarnado por Ezra Pound, Ernest Hemingway, Joyce e Beckett”. Vivendo 
entre Irlanda, Inglaterra e Estados Unidos, a utilização de recursos estilísticos plasmados pela 
estética modernista por O’Brien, assim como por outras escritoras de sua época, adequar-se-ia 
“melhor aos propósitos de representar a sua condição híbrida de exiladas”.

  Estabelecendo um diálogo bastante frutífero com Hans Gumbrecht Ulrich, no ensaio 
“Dulce María Loynaz, Delmira Agustini e Alfonsina Storni: vanguardas ou pós-moderrnismo 
na América hispânica”, Débora Ribeiro L. Zoetti, tendo como base a reflexão sobre os conceitos 
de moderno e de modernidade, coloca-se em desacordo com a visão tradicional da historiografia 
literária hispano-americana e, ao ler as obras das três poetas a partir da estética da ruptura, apro-
xima-as da esfera das vanguardas latino-americanas.

 Completa-se o eixo Vanguardas e contemporaneidade: literatura, outras artes, teoria 
e crítica com os ensaios “Oswald heterofágico”, de Nelma Medeiros, e “Imagem técnica e (re)
construção do real no cinema e literatura de ficção científica contemporânea”, de Anderson Soa-
res Gomes. Em sua exposição, Nelma Medeiros sublinha a profícua contribuição do pensamento 
estético de Oswald de Andrade para cultura brasileira ao analisar o aproveitamento do conceito 
de antropofagia empreendido por MD Magno em sua reflexão teórico-clínica da psicanálise pro-
duzida no Brasil no final da década de 1970. Passando pelas releituras do poeta modernista pro-
postas pelo concretismo e pela tropicália, a Professora do Departamento de Filosofia da UFRRJ 
nos revela um proveitoso diálogo entre o projeto modernista oswaldiano e o desenvolvimento de 
um discurso teórico da psicanálise entre nós. Finalmente, o ensaio de Anderson Gomes, depois de 
mapear a irrupção da imagem técnica na vida cotidiana no Ocidente, observando a relação dessa 
imagem com o real, analisa algumas narrativas cinematográficas de ficção científica para desenvol-
ver uma reflexão sobre o pós-modernismo, concluindo, assim, a ampla discussão teórica realizada 
ao longo do seminário de 2012, conforme se anunciou no início dessa Apresentação.

 Antes de finalizar, não posso deixar de fazer alguns agradecimentos a professores do 
grupo de pesquisa Discursos em interfaces contemporâneas – renomeado Linguagem, literatura 
e contexto – (UFRRJ/CNPq) que tiveram uma participação ativa na época do seminário. Inicio 
agradecendo a Roberto Bozzetti, que dividiu comigo a organização do evento; a Maria das Gra-
ças de Santana Salgado e Elisa Abrantes, sempre solícitas em todas as ocasiões. É igualmente 
relevante mencionar os alunos que atuaram como monitores, entre eles destaco a participação 
de Helga Hagen e Carlos Emanoel Ferreira França. À CAPES, cujo auxílio foi fundamental 
para que o seminário Modernismo brasileiro 90 anos acontecesse. Por fim, agradeço a todos os 
autores que contribuíram para a publicação desse livro e, mais uma vez, a Elisa Abrantes pela 
tradução e Anna Faedrich pela revisão da tradução do ensaio de Hans Urilch Gumbrecht.

 Concluindo, não posso deixar de prestar minha homenagem a dois colegas e membros do 
grupo de pesquisa que não se encontram mais entre nós: Mirian da Silva Pires e Cláudio de Sá 
Capuano. In memoriam a eles dedico este trabalho.
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Uma história do conceito “moderno”I

               Hans Ulrich Gumbrecht (Univ. Stanford, CA)

Estado atual da pesquisa

Provavelmente existem poucos conceitos cuja história tenha servido de tema tão frequen-
temente nas últimas décadas como aqueles marcados pelos predicados “moderno”, “moderni-
dade” e “die Moderne”. Hans Robert Jauss, Fritz Martini e Jost Schneider ofereceram estudos 
detalhados a esse respeito, ligados principalmente ao campo da experiência estética e traçaram 
as mudanças de significado dessas palavras desde o início da Idade Média até o presente. Ma-
rie Dominique Chenu, Ernst Robert Curtius, Walter Freund, Johannes Spörl e, ainda, Elizabeth 
Gössman descreveram as numerosas possibilidades de se usar o tópos antiqui/moderni na Idade 
Média. Recentemente, Jochen Schlobach escreveu uma HabilitationII, que disponibiliza para os 
leitores uma exaustiva documentação com teorias que versam sobre períodos e conceitos acer-
ca do tempo, compreendidos entre o Renascimento e o início do Iluminismo, enquanto a tese 
de doutorado de Siegrun Bielfeldt enriqueceu o espectro considerando o tema da modernidade 
sob o ponto de vista dos estudos eslavos.1 Por essas razões, foi difícil durante a preparação do 
presente ensaio expor novas evidências – exceto para o século XX, abordado de forma apenas 
tangencial por Jauss e Martini, restrita aos campos da “estética” e da “filosofia”, ambos, obvia 
e particularmente produtivos para a história do conceito de “moderno” por sua semântica. A 
única maneira para que este ensaio pudesse oferecer algo mais do que simplesmente resumir a 
informação já disponível seria revelar material dos campos da experiência, raramente associado 
ao conceito de “moderno”.2 Em segundo lugar, e ainda mais importante, seria a elaboração de 
evidências, novas ou já conhecidas, a partir do ponto de vista de premissas teóricas particulares, 
e, consequentemente, a aplicação de um método. O estudo que se segue deve, portanto, ser lido 
como uma contribuição para a discussão, ainda não finalizada, a respeito da teoria e do método 
da história conceitual3 – ou mais precisamente, para a aplicação de uma abordagem ao material 
histórico4 que foi desenvolvida de forma mais detalhada em outros campos.

I  N.Org. Ensaio originalmente publicado em Otto Brunner, Werner Conze e Reinhart Koselleck (eds.), 
Formen der Geschichtsschereibung, Theorie der Geschichte, v. 4. Munich: Deutscher Taschenbuch-Verlag (1982), 
traduzido para o inglês e inserido em Hans Ulrich Gumbrecth, Making Sense in Life and Literature, Minnesota: 
University of Minnesota Press (1992). Tendo como base o texto em inglês, o autor, gentilmente, concedeu-nos o 
direito de traduzir e reproduzi-lo, substituindo, dessa maneira, o texto da conferência “Sequências da modernidade 
e o encerramento delas”, por ele proferida no Seminário Modernismo Brasileiro – 90 anos, realizado na UFRRJ, em 
2012. 
II  N.T. Habilitation é o mais alto grau acadêmico para pesquisadores em alguns países da Europa 
e Ásia. Obtida após o doutorado, a Habilitation exige do candidato uma segunda tese, que deverá ser 
defendida perante uma comissão acadêmica. 
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Observações preliminares de teoria e método

Sem discutir quaisquer dos muitos problemas envolvidos, gostaria de apresentar aqui três 
pressupostos indispensáveis para se entender a estrutura deste ensaio e justificar as interpretações 
individuais.

Primeiro, o objeto da história conceitual, quando estudado dentro da estrutura da história 
social (que não é o único contexto epistemológico possível), é moldado pela norma linguística 
(pela linguagem como instituição social).5 Usamos o termo aqui no sentido apresentado por Eu-
genio Coseriu, de acordo com o qual o aspecto da norma contrasta, por um lado, com o aspecto 
do sistema, em que a linguagem é “uma estrutura abstrata de oposições funcionais”, e, por outro 
lado, com o aspecto da “fala”, que se refere ao “desempenho real da linguagem”.6 Em relação à 
história conceitual como um método da história social, a teoria de Coseriu possui principalmente 
duas consequências importantes. Uma vez que o sistema linguístico não abrange historicamente 
apenas eventos linguísticos concretos, mas dadas a fonologia, a sintaxe e a semântica de um tipo 
particular de linguagem, e também toda variante possível (e em parte não realizada), a norma 
pode ser entendida como o resultado de uma seleção coletiva de possibilidades do sistema lin-
guístico, que depende dos sistemas mútuos de relevância do falante, tipificações compartilha-
das e regras de ações linguísticas.7 Já que falantes e autores, em oposição a uma norma dada, 
frequentemente percebem características inovadoras do sistema linguístico que não se tornam de 
uso social devido a suas falhas em se equiparar à disseminação social dos elementos cognitivos, 
significados inferidos podem ser reconhecidos como social e historicamente relevantes (isto é, 
como algo mais do que uma simples evidência para a inteligência ou um bloco de comunicação), 
apenas quando eles tiverem convergido com outros significados do mesmo período e meio social 
ou provado sua incorporação na norma linguística por terem sido aceitos dentro de um léxico.

             Segundo, a noção da norma linguística como uma instituição social leva ao pressuposto 
posterior de que palavras individuais em vários campos de experiência (no sentido de Sprachs-
piel or Lebensform de Wittgenstein)8 são variadamente aplicadas e entendidas – isto é, assumem 
diferentes significados. Sempre que esse contexto de história conceitual é ignorado, há o perigo 
de significados discrepantes de uma palavra, em diversas instâncias, serem interpretados como 
mudanças diacrônicas, quando na realidade há simplesmente uma pluralidade sincrônica de usos 
e significados nos diferentes campos de experiência pertencentes a uma norma linguística única. 
Consequentemente, na apresentação histórica a seguir, as seções dedicadas a períodos distintos 
serão subdivididas de acordo com os critérios para esses campos de experiência específicos, sem 
perder de vista o fenômeno da interferência semântica entre eles. 

Terceiro, estando plenamente conscientes das implicações dessa ferramenta heurística, 
iremos agora, de forma breve, delinear o sistema implícito nos possíveis significados de “moder-
no”.9 Isso proporcionará o alicerce para uma descrição sistemática de mudanças no significado 
e corresponderá à base teórica de nosso estudo histórico, segundo o qual todos os significados 
contidos em uma determinada norma linguística são o resultado de uma seleção socialmente 
condicionada a partir de seus sentidos potenciais. 
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               O primeiro significado possível de “moderno” é “presente”, a que o conceito de “prévio” 
pode se opor. Nesse sentido, o predicado “moderno” é atribuído a conceitos, objetos ou pessoas 
que, para qualquer presente dado, representam uma posição institucional existente por um longo 
período de tempo e preenchido de diversas maneiras – por exemplo, o “corte moderno” para a 
posição institucional de moda que deve ser reocupada todo ano; ou modernus pontifex para o 
lugar institucional do successor Petre que deve ser preenchido quando um papa morre.10

               A segunda possibilidade de “moderno” é “novo”, cujo oposto é “antigo”. Nesse sen-
tido, o predicado “moderno” designa o presente experimentado como um período iniciado a 
partir de eras anteriores (frequentemente dentro de um modelo histórico e filosófico avaliativo de 
mudança periódica) por certas qualidades que os compreende como homogêneos em toda a sua 
complexidade.11 O começo desse presente pode retroagir tão distante quanto se deseje e o seu fim 
permanecer indeterminado. 

               A terceira possibilidade de “moderno” é “transitório” se opondo a “eterno”. Esse sen-
tido do predicado moderno é sempre possível quando um presente e suas concepções podem ser 
entendidos por contemporâneos como “o passado de um presente futuro”. O “moderno” assume 
o seu valor completo quando designa um presente que é experimentado como se passando tão ra-
pidamente que não é mais possível – como é o caso do segundo sentido de “moderno” – em opo-
sição a um passado qualitativamente diferente, mas tendo a eternidade como seu polo estático.12

O uso do “moderno” na Idade Média

Na Epistolae pontificum de Gelasius (494/495) encontra-se a mais antiga evidência co-
nhecida do adjetivo modernus. Os decretos do Conselho de Chalcedon (451), que ainda estavam 
em vigor na época da composição da epistolae, são iniciados a partir do ainda válido antiquis 
regulis como admonitiones modernae.13 Modernus é usado aqui no sentido do primeiro signifi-
cado possível como a designação de uma situação válida naquele momento em contraste com a 
instituição por ela substituída. Em “Carta a Symmachus” (507/511) de Cassiodorus, a palavra 
já é empregada para estabelecer limites de um período; por isso, no segundo significado, Cas-
siodorus, que chamava a si mesmo antiquorum diligentissimus imitator, tinha a ambição de 
restabelecer a antiga grandeza de Roma como um modelo para o império gótico contemporâneo, 
garantindo para si o título modernorum nobilissimus institutor.14 Aqui a realização de seu objeti-
vo ainda implica o trabalho de sujeitos atuantes, atividade que não é garantida por uma avaliação 
tipológica da história e nem é caracterizada dentro de um esquema que sugira a decadência como 
não realizável desde o princípio. Três séculos e meio depois, a designação de período seculum 
modernum para o “império universal” de Charlemagne e o início da “literatura moderna” com 
Boethius ainda não sugerem quaisquer valores estáveis.

            Apenas no século XI, era da luta pela investidura, modernitas significa – como sabemos 
por meio do relatório de Berthold von der Reichenau sobre o sínodo de Lenten de 1075 – período 
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que se desviou dos preceitos dos Padres da Igreja,III e que, por consequência, deveria ser supera-
do. Durante a alta Idade Média, sobretudo, dentro da estrutura do movimento cultural chamado 
o “Renascimento do século XII”, esse tipo de avaliação negativa do presente dá lugar a uma 
nova convicção baseada na experiência histórica tipológica. O passado é admirado a fim de ser 
superado no presente. Nesse sentido, Bernhard de Chatres designou moderni como anões em pé 
nos ombros de gigantes, o que é precisamente o motivo pelo qual eles podem ver mais longe.15 
Walter Map, no seu De nugis curialium (escrito entre 1180 e 1192), foi o primeiro a quantificar o 
presente como um período de cem anos – ou seja, um período que possa ser lembrado por trans-
missão oral. Como muitos autores (incluindo os que escreveram em vernáculo),16 Map defendeu 
as reivindicações do século XII contra os debochadores: “omnibus seculissua displicuit moder-
nitas”.17 Ao formular seu contra-argumento, ele expressou um pensamento que atendeu aos pré
-requisitos necessários para se usar o terceiro significado (“transitório”), que, é claro, ainda não 
estava disponível naquele momento: Map reconheceu que as eras passadas haviam entendido a 
si mesmas como modernitates.

         No começo do século XIII, o paradigma antiqui/moderni foi empregado em conformidade 
com o primeiro significado para designar as escolas filosóficas que estiveram em conflito umas 
com as outras por um período e depois simplesmente se retiraram. De acordo com esse uso, o 
adjetivo pode funcionar algumas vezes como um substantivo: por isso, o Aristotelismo era ainda 
considerado pelo Renascimento como filosofia “moderna”,18 e via moderna tornou-se a designa-
ção corrente do nominalismo de Ockham no século XIV. Mas mesmo na Idade Média tardia, a 
oposição antiqui/moderni serviu a amplas diferenciações para determinar a imagem própria do 
período. Teólogos medievais se estabeleceram como moderni separados dos Padres da Igreja; em 
relação aos cristãos, os judeus do antigo testamento eram considerados antiqui.

O presente na visão cíclica da História no Renascimento

Mesmo que “moderno”, como adjetivo em relação ao período do passado antigo, tenha 
sido, raras vezes, usado para designar o presente durante o Renascimento, aqui, caracterizamos, 
brevemente, a noção de história que deu nome ao período e, associada a outros fatores, provocou 
o autoentendimento do Iluminismo. Sua ascensão, por volta da metade do século XIV, pode ser 
historicamente localizada em um texto de Petrarca, no qual a avaliação de antiguidade e o pre-
sente fixado no esquema de duas fases da história tipológica medieval são invertidos. Em 1341, 
em seu trabalho De viris illustribus, Petrarca não considerou que valesse a pena se ocupar com 
o tempo que começou com a vitória do cristianismo sobre o mundo admirável da Roma antiga: 
nolui... per tenebras stilum ferre.19

III  N.T. Padres da Igreja, Santos Padres ou Pais da Igreja foram influentes teólogos, professores e mestres 
cristãos e bispos importantes. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos sécu-
los subsequentes. Os padres da Igreja são classificados entre os séculos II e VII. O estudo dos escritos dos Padres da 
Igreja é denominado Patrística.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADstica


17

Série Instituto Rural

              De acordo com esse texto de 1341, o que Petrarca esperava ganhar do mundo clássico 
(nomeadamente, a sua revivência no seu próprio presente) foi visto por Boccacio, em texto es-
crito apenas pouco depois (Vita di Dante, 1357/59), como já tendo sido realizado na poesia de 
Dante: Per costui la morta poesìa meritamente se può dir suscitata.20 E no final do século XV, 
Ficino atesta (1492) que os três estágios da visão da história (florescimento clássico, decadência 
do cristianismo e Renascimento), que começaram a tomar forma no tempo de Boccacio haviam 
se tornado auto evidentes nesse ínterim: “Hoc enim seculum tanquam aureum liberales discipli-
nas, ferme iam extinctas reduxit in lucem”.21 Nessa visão do presente que é separado do passado 
por uma era de trevas, encontramos a origem do conceito do período chamado “Idade Média”. 
Primeiros exemplos latinos são media tempestas (1469), media aetas (1518) e medium aevum 
(1604).22

              O relacionamento entre o respectivo presente e a antiguidade irá se modificar no curso 
daqueles séculos e será chamado posteriormente “Renascimento”. Se no início do período era 
recomendável imitar os antigos, em plena consciência de sua incomparável superioridade, ae-
mulatio viria tomar o lugar do princípio institutio e com ele a esperança de readquirir, ou mesmo 
aprimorar, o florescimento cultural da Grécia e de Roma. Em seu La deffense et illustration de 
la langue françoyse, Joachim du Bellay toma a autoestima dos políticos e generais de seu tempo 
como uma base para tal autoconfiança: se podem suportar comparações com seus predecessores 
antigos, então por que as artes são condenadas à inferioridade?23

             Reconhecidamente, o princípio do aemulatio já era contextualizado por discussões 
que levariam, por fim, ao Iluminismo. Foi característico o Renascimento tomar como modelo 
o clássico, o que pode ser o porquê de o “moderno” não ter entrado na reflexão da época como 
predicado para um período independente no segundo sentido. Parece ter sido amplamente usa-
do apenas como um nome para as escolas medievais de filosofia. Como uma designação para o 
presente e dentro da norma linguística, não parece ter tido nada a ver com a distinção qualitativa 
entre períodos. Portanto, no dicionário francês-latim de Estienne (1539), o significado de moder-
ne é definido pela expressão poètes modernes: poetas modernos não mais considerados autores 
cristãos ou aqueles que vieram depois de Petrarca, mas de um ponto de vista distintivo puramente 
temporal e quantitativo são poetae recentis memoriae.24

A consciência do presente no Iluminismo como o primeiro passo para a dissociação 
da modernidade do antigo padrão

Se evidências da área de língua francesa predominam na seção seguinte, deve-se isso, 
em primeiro lugar, ao fato de contribuir para o nosso entendimento do Iluminismo alemão (cujo 
estímulo inicial veio da França) e também porque facilita nosso reconhecimento de que a ori-
gem alemã do movimento romântico europeu foi uma “resposta” à questão histórica e filosófica 
deixada para trás desde o período inicial do Iluminismo francês – resposta no sentido ter sido 
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uma reação tardia de uma nova consciência do tempo preparada pelo Iluminismo, mas que não 
havia ainda entrado nas normas de pensamento e de linguagem.25 Sugere-se que essa nova visão 
da história foi gerada por protestos contra a fixação do presente na antiguidade clássica, o que 
perdurou do início do Renascimento ao limiar do século XVIII.

A polêmica levantada pela Querelle des anciens et des modernes, que começou durante 
um encontro da academia francesa na década de1680 e que continuou por mais de vinte anos, foi 
iniciada pelos modernes sob a liderança de Charles Perrault em uma declaração pública do novo 
senso de superioridade deles sobre a antiguidade clássica. Concluiu-se que a preeminência do 
presente, se medida na escala da infalibilidade da ciência manifestada desde Descartes e Copér-
nico, teria também que estar em paralelo com a alta perfeição das artes. Ao invés da visão cíclica 
da história do Renascimento, que substituiu a perspectiva tipológica da Idade Média, voltava-se 
outra vez a um passado histórico progressivo. Na verdade, este não seria mais motivado pela 
história de Cristo, como na Idade Média, mas sim, como explicado na obra principal de Perrault, 
Parallèle des anciens et des modernes (1688/97), por tornar as idades do mundo paralelas àque-
las da humanidade.26 Depois de sua juventude, antiguidade, e tendo no Renascimento o ponto 
médio da vida (a Idade Média como um período intermediário de Idade das “Trevas” não será 
inserida na discussão), a humanidade teria agora chegado à sua maturidade. Na frase polêmica 
de Perrault “C’est nous qui sommes les Ancien”,IV27 a palavra ancien designa, em primeiro lugar, 
o local do presente, isto é, dos modernes na sequência periódica desse novo modelo histórico. Ao 
mesmo tempo enfatiza a tese de que a preeminência previamente atribuída aos “antigos clássi-
cos” agora é transferida aos “antigos modernos” como representantes do presente, representantes 
do fim, e, por conseguinte, do fechamento de um desenvolvimento histórico. Durante a discussão 
dessa hipótese, houve desde o começo do Iluminismo um novo florescimento do “moderno” no 
segundo sentido, nomeadamente, como a designação do período aceito como o presente propria-
mente dito.

O desenvolvimento do argumento no livro de Perrault, Querelle des anciens et des mo-
dernes – que começou com o propósito de demonstrar a superioridade dos modernes em todas 
as artes e ciências por meio de uma comparação em larga escala – reflete o curso das discussões 
para a Querelle inteira. Em uma tentativa de provar a validade dos princípios de perfectibilité 
para as artes, assim como depreciar obras de arte antigas ao submetê-las ao critério das normas 
do neoclassicismo francês, os modernes provocaram a resposta dos anciens de que a arte pode 
ser julgada apenas pelo gosto vigente em sua própria época. Em contrapartida, os modernes fo-
ram forçados a admitir que a distância qualitativa entre arte antiga e contemporânea e o progresso 
das ciências naturais não eram necessariamente paralelas em relação à progressão temporal. Com 
essas concessões mútuas de ambas as partes em direção ao final da Querelle, possibilitou-se a 
reavaliação de qualquer presente dado ao longo do curso da história. De fato, todas as conse-
quências teóricas foram finalmente exauridas apenas na virada do século XVIII para o XIX e, até 
mesmo mais tarde, a moral da progressão linear ainda pertenceu à consciência temporal de amplo 
estrato social. Podem ser formuladas quatro conclusões: 1) se as conquistas de cada período são 

IV  N.Org. “Somos nós os Antigos”.
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julgadas pelos seus próprios costumes, de acordo com seus gostos próprios, não existirá mais 
idade das “trevas” e “ideal”. Toda idade merece o interesse da posteridade; 2) entretanto, uma 
vez aceito o princípio de tempos distintos, o reconhecimento de que períodos não se repetem iria 
proibir imitações históricas regressivas; 3) contra a presunçosa condenação da antiguidade por 
parte dos modernos, o antigo La Bruyère já havia usado o argumento de que “nous, qui sommes 
si modernes, serons anciens dans quelque siècles”.V 28 Quando um período é bem sucedido em 
avaliar criticamente sua própria modernidade como o passado do futuro, então a pressuposição 
mais importante para o uso de “moderno” foi satisfeita; é o terceiro sentido, a transitoriedade do 
momento histórico; 4) da falha de Perrault para provar a superioridade de seu próprio presente 
nas artes por meio do paralelo com as ciências naturais, havia a percepção geral de que o desen-
volvimento em diferentes campos de experiência obedecia a diferentes leis de periodicidade.

Se, por um lado, os resultados da Querelle não foram convertidos em uma nova consciência 
temporal mais abrangente no transcorrer do século XVIII, por outro lado, alteraram a relação de 
muitos autores do Iluminismo com períodos passados. Já em 1714, Fénelon reivindicava que a 
historiografia lidasse com a Idade Média, que como antiquité moderne era reconhecida pelos 
contemporâneos da mesma maneira que a antiquité ancienne havia sido previamente reconheci-
da pela antiguidade.29 E, por volta de 1750, Bouganville, ao recapitular os resultados prelimina-
res do estudo da Idade Média conforme postulado por Fénelon, afirmaria que os costumes dessa 
época, certa vez desprezados como sendo “das trevas”, eram superiores em muitos aspectos.30 
Em grande parte completada desde o final da Querelle, a diferenciação entre os vários campos 
da experiência para se julgar o estado do presente no curso da história, nos traz de volta às mu-
danças no significado de “moderno”. Apesar da hipótese de Voltaire de que o talento humano é 
distribuído igualmente em todas as eras, na entrada “Anciens et Modernes” em seu Dictionnaire 
philosophique (1764), ele reafirma sua convicção de que a literatura moderna é inferior à antiga 
em referência à história da língua francesa como: “mélange de l’horrible jargon des Celtes et 
d’un latin corrompu”.VIMesmo essa opinião sobre sua língua não impediu Voltaire de apontar, 
com orgulho, centenas de avanços nas ciências naturais: “dont les anciens ne soupçonnaient pas 
même la possibilité”.VII Sua atitude em relação à diferenciação por trás desse tipo de louvor e 
censura é formulada na frase que fecha o texto em questão: “On conclut enfin qu’heureux est 
celui qui, dégagé de tous lés préjugés, est sensible au mérite des anciens et des modernes”.VIII31

              Esse texto poderia ter sido o lema para o verbete “Moderne” na Encyclopédie, em que o 
começo do presente em vários campos é movido para diferentes tempos no passado: a literatura 
moderna começou com Boethius (limite temporal que já vimos no Renascimento carolíngio), a 
astronomia moderna com Copérnico e a física moderna com Newton (embora Descartes tenha 
sido considerado o seu fundador no século XVII). Por outro lado, o gosto moderno não pode 
ser determinado por uma linha divisória temporal – “non par opposition absolue à ce qui est an-
cien”IX – mas apenas por meio de contrastes qualitativos com o mau gosto.32

V  N.Org. “Nós, que somos tão modernos, seremos antigos em alguns séculos”. 
VI  N.Org. “mistura do horrível jargão dos celtas e de um latim corrompido”.
VII  N.Org. “que os antigos nem mesmo suspeitavam a possibilidade”.
VIII  N.Org. “Conclui-se, enfim, que feliz é aquele que, livre de todos os preconceitos, é sensível ao mérito dos 
antigos e dos modernos”.
IX  N.Org. “não por oposição absoluta ao que é antigo”.
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O fato de a Encyclopédie ter citado antiguidade como um critério para bom gosto, por 
isso moderno, deixa claro que, considerando o neoclassicismo que dominou o século XVIII, as 
possibilidades abertas pela Querelle sobre a noção de que a arte de determinado período pode 
ser igual àquelas de todos os períodos anteriores ainda não haviam sido completamente reali-
zadas. Essa observação nos ajuda a reconhecer que, no contexto do neoclassicismo, o adjetivo 
“moderno” não serviu para deslocar um presente independente do passado, mas significou um 
controle substancial sobre a instituição da arte (traçada pela antiguidade), atestando, desse modo, 
a irrecuperável inferioridade do presente em relação à antiguidade. Isso fica completamente claro 
com Montesquieu: “Nos modernes, en cherchant le grand, perdent le simple, ou, en cherchant le 
simple, perdent le grand”.X 33

Os raros usos de “moderno”, aplicados à política e à teoria política do século XVIII, não 
parecem ter sido influenciados pelo novo potencial adquirido pela Querelle. No Contrat social 
de Rousseau, o princípio medieval do domínio feudal é considerado “moderno” e, levando-se em 
conta o padrão de decadência deste para a história humana, verifica-se a inferioridade do presente 
em relação ao período que o precede, a antiguidade. “L’idée des Représéntans est moderne:elle 
nous vient du Gouvernement féodal, de cet inique et absurde Gouvernement dans lequel l’espèce 
humaine est dégradée... Dans les anciennes Républiques et même dans les monarchies, jamais 
le Peuple n’eut de réprésentans”.XI 34 Em contraste à teoria classicista da arte daquela época, 
Rousseau não aprimorou o status da antiguidade como um modelo de paradigma, uma vez que 
as sociedades antigas eram também baseadas na alienação e na divisão do trabalho, assim como 
seguiam o pecado original da história social universal.

              Pode parecer surpreendente à primeira vista que, durante a Revolução Francesa, nos 
discursos para a Assembleia Nacional no Clube Jacobino, “moderno” não tenha se tornado a de-
signação corrente para o presente em oposição ao “ancien régime”. A explicação pode ser encon-
trada na autoimagem dos políticos revolucionários.35 Eles consideravam dias como 14 de julho 
de 1789 ou 10 de agosto de 1792 como um claro rompimento com o passado absolutista para o 
qual não havia retorno; além disso, a partir da sucessão de levantes políticos eles adquiriram uma 
nova percepção histórica de que o seu próprio tempo era apenas uma passagem preparatória para 
o futuro e que dali por diante eles sozinhos teriam que se responsabilizar, diante da humanidade, 
pela progressiva importação de suas medidas políticas. A consciência de uma obrigação absoluta 
de progredir poderia ser então moldada por Saint-Just em um argumento para a execução de Luiz 
XVI. Caso se esquivasse desses feitos, se exporiam à reprovação da posteridade, de que eles não 
eram iguais em coragem aos republicanos, como no clássico tyrannicida de Brutus: “On s’éton-
nera un jour qu’au XVIII siècle on ait été moins avance que du temps de César”.XII 36

X  N.Org. “Nossos modernos, ao procurarem o grande, perdem o simples, ou, ao procurarem o simples, per-
dem o grande”.
XI  N.Org. “A ideia dos Representantes é moderna: vem do Governo feudal, desse iníquo e absurdo Governo 
em que a espécie humana é degradada... Nas antigas Repúblicas, e mesmo nas antigas monarquias, jamais o Povo 
teve representantes”.
XII  N. Org. “Um dia, considerar-se-á estranho que o século XVIII tenha sido menos avançado que a época de 
César”.
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            Se no decorrer do século XVIII tais experiências revolucionárias se referiam exclusiva-
mente à nação francesa, a história conceitual de “moderno” mostra que, fora da França, o cânone 
do gosto neoclássico como uma herança do século XVII e as conquistas da Querelle foram re-
cebidas como a fundação primeira do Iluminismo pelos horizontes individuais da história cul-
tural. Muito no sentido de Voltaire ou como a distinção dada pela Encyclopédie entre antigos e 
modernos de acordo com diferentes campos de experiência, Jovellanos do Iluminismo espanhol 
atribuiu más gênio (nas artes) à antiguidade e más sabiduría (nas ciências) aos modernos.37 No 
entanto, podemos ler, em Cartas Maruecas (1789) de Caldaso, que as normas do gosto francês 
introduzidas pela nova realeza francesa conflitavam com a autoconfiança da nação espanhola. 
Ele reporta que um espanhol fora de moda lendo uma sátira direcionada aos modernos perderia 
toda a sua gravedad acumulada por puro deleite, mas ao menor elogio para as conquistas do 
presente atiraria o livro na lareira e ofenderia o autor como um traidor a su pátria. A essa reação 
irrefletida de rejeição ao moderno, resistência às influências culturais estrangeiras e ao sentido 
de alienação das normas do Siglo de Oro, Cadalso opõe-se à atitude corrente em sua própria 
geração, que ele considera igualmente sem sentido: “La generación entera abomina de las gene-
raciones que le han precedido. No ló entiendo”.38

              O mundo alemão não teve o poder de foco de um florescimento nacional como o Siglo de 
Oro da Espanha como motivação para resistir às desvalorizações neoclássicas da arte do século 
anterior por meio das normas da antiguidade. Em seu Versuch einer kritischen Dichtkunst, que 
surgiu em 1730, Gottsched, primeiramente, tomou partido dos modernos na francesa Querelle, 
mas, em seguida, defendeu as reivindicações normativas dos antigos com convicção ainda maior. 
Haller assumiu a mesma posição, em seu texto de 1734, Sermo academicus ostendens quantum 
antiqui eruditione et industria antecellant modernos, mas, em harmonia com a posição do Ilumi-
nismo francês, concedeu a seu próprio tempo superioridade nas ciências naturais. As evidências 
para a aceitação dessa opinião dominante em meio a todos os escritores alemães relevantes do 
século XVIII foram reunidas por Fritz Martini.39 É importante notar aqui que nenhum dos di-
cionários representativos das normas linguísticas da época mencionou os argumentos acerca das 
limitações temporais e o julgamento de moderno em comparação a antigo. No Adelung (1777), 
antik é citado junto com veraltet como um antônimo para moderno, mas as explicações semân-
ticas são apensadas, de acordo com o modelo de Sperander (1728), somente ao nosso primeiro 
sentido: neu, von gegenwärtiger Zeit, auf die jetzige Zeit gerichtet.40

              Essa seção da história conceitual de “moderno” permanecerá incompleta se apenas 
confirmarmos que, por um lado, os valores do neoclassicismo francês e os resultados da Querel-
le foram assumidos pelo Iluminismo alemão, mas, por outro, essa recepção não teve efeito no 
significado usual de “moderno” para o século XVIII. Na recepção do Iluminismo alemão, acima 
de tudo nos escritos de Winckelmann e Herder, a contradição latente entre o neoclassicismo e a 
compreensão da Querelle a respeito das leis internas e valores característicos de diferentes pe-
ríodos históricos são finalmente reconhecidas e transformadas em uma questão cuja resposta iria 
tornar-se mais tarde um pressuposto chave para a autoimagem do romantismo.  
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Provavelmente desenvolvendo os trechos que fez de figuras dos primórdios do Iluminis-
mo francês, Winckelmann entendeu que a singularidade da arte em diferentes períodos poderia 
talvez estar fundada na história social (seu novo princípio de “história dos estilos”). Ainda ao 
mesmo tempo e com certa dose de contradição, ele ficou completamente convencido de que a 
imitação da antiguidade era “a única maneira que poderíamos alcançar grandeza, e talvez até 
mesmo nos tornarmos inimitáveis”.41 Herder rejeitou a cópia classicista e a imitação da arte 
antiga, recomendando ao invés disso o retorno imaginativo ao seu tempo como uma forma de 
“constituir genialidade” e, em consequência, rearranjar o relacionamento do estudo histórico e a 
práxis estética para o seu tempo.42 Ele foi provavelmente o primeiro a levantar a questão acerca 
da lei histórica por trás dessa mudança nos diferentes períodos, o que de acordo com avaliações 
qualitativas não mais lhe pareciam como sendo hierarquicamente organizadas.43 Ele não apenas 
chegou às conclusões a partir do reconhecimento das suas leis internas, mas já havia mencionado 
o problema da estrutura da sequência de tais períodos autônomos. Foi apenas nesse ponto, meio 
século após o final da Querelle, que houve incentivo suficiente para transferir seus resultados em 
uma abrangente redeterminação do relacionamento do presente ao passado antigo e medieval.

Reflexão histórico-filosófica e sua conversão na determinação romântica de “tempo mo-
derno”

Da virada do século XVIII para o XIX em diante (e de modo diverso do Iluminismo), 
foram a filosofia e a teoria estética da Alemanha que influenciaram a discussão geral em outros 
países europeus. Minha apresentação levará em conta essa mudança histórica ao deslocar a his-
tória conceitual do uso germânico do “moderno” para o centro dessa discussão. Isso demonstrará 
como a determinação filosófica do valor característico do “tempo moderno” ao final do século 
XVIII se tornou o pré-requisito para o novo uso do “moderno” como um conceito de período.

         Em uma investigação detalhada de dois ensaios de Schiller e Friedrich Schlegel, escritos no 
final de 1795, Jauss tentou responder à questão de Herder sobre a “lei” por trás dessa mudança 
periódica. Gostaria de resumir brevemente aqui seus resultados.

Tanto Schlegel quanto Schiller fizeram uma tentativa de definir o valor característico do moderno 
respeitando a antiguidade. Schlegel concluiu que o que era interessante (das Interessante) não era 
mais a Beleza da antiguidade, mas sim o ideal da poesia moderna. Schiller introduziu a famosa 
distinção entre poesia naïve e sentimentalische, ou, como Schlegel a formulou para caracterizar 
os dois períodos, entre educação natural e artificial (natürlicher und künstlicher Bildung). Po-
rém, enquanto Schlegel ainda desvalorizava “o Interessante” como princípio da poesia moderna 
devido à “desordem do todo” e como uma expressão dos “sentimentos dilacerados” (zerrissenen 
Gemüts) acerca da Beleza, Schiller, é claro, admitiu que a poesia sentimental é, precisamente, 
caracterizada pela consciência de se ter perdido, de forma irremediável, a perfeição natural da 
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poesia antiga, mesmo que ele não admitisse mais uma inferioridade do moderno conforme sua 
compreensão da relação entre os dois períodos. De acordo com o modelo histórico e filosófico 
de Schiller, que supostamente deveria responder à questão ainda aberta desde a Querelle sobre a 
relação entre períodos independentes, o poeta antigo havia atingido a perfeição por meio da sua 
educação natural que não poderia ser retomada pelo poeta moderno, que está separado da nature-
za por uma educação artificial. Apenas através do Ideal pode-se lutar pela unidade perdida. Mas, 
uma vez que o Ideal é infinito, e por isso inatingível, a pessoa culta nunca pode sertão completa 
quanto a pessoa com talento natural. Se isso parece que, por essa razão, a arte moderna, que é 
subordinada ao princípio da perfeitabilidade, é mais uma vez sujeita à antiguidade, então Schiller 
inverte os valores tradicionais em sua avaliação dos objetivos buscados pela arte sentimental e 
naïve. “O propósito daquilo que a humanidade persegue por meio da cultura, [seria] infinitamen-
te preferível àquele que [poderia] atingir pela natureza”.44 Wilhelm von Humbolt, quem Schiller 
considerava o maior “representante da poesia moderna”, explicou que o objetivo buscado pela 
poesia sentimental teria que receber uma avaliação incomparavelmente mais alta do que aquela 
da poesia naïve: “eles [os povos antigos] eram meramente o que eram. Nós ainda sabemos o que 
somos e olhamos adiante. Através da reflexão transformamo-nos em pessoas duplas”.45

Determinando-se os respectivos valores da modernidade e da antiguidade e sua trans-
missão dentro de um modelo histórico e filosófico de progressão, Schlegel e Schiller criaram 
pressuposições decisivas para finalmente libertar a consciência contemporânea do paradigma 
obrigatório da antiguidade. Em 1808, August Wilhelm Schlegel poderia assegurar que “o subs-
tantivo ‘romântico’ foi inventado para o espírito especifico da arte moderna em contraste com 
o antigo ou neoclássico”.46Ao designar seu próprio tempo como “romântico” com uma história 
específica que remonta ao gênero literário dos romances de cavalaria,47 os poetas do início do 
século XIX instituíram a Idade Média (que não foi incluída por Perrault na sincronização das eras 
do mundo histórico com as fases da vida humana) como o início e ponto alto do período cristão, 
completamente diferente da antiguidade, situado no fim do qual os românticos se encontravam. 
A recepção francesa dessa nova visão histórica por Madame de Staël mostra, em primeiro lugar, 
que “clássico” como um predicado para as artes da antiguidade perdera sua conotação normativa 
pela rejeição romântica dos critérios clássicos de gosto, e, em segundo, que a distinção entre 
“clássico” e “romântico”, desenvolvida para a periodização da arte, era mais compreensivelmen-
te aplicada aos períodos da história mundial:

Je m’en sers ici [sc. du mot “classique”] dans une autre acception, en considérant la 
poésie classique comme celle des anciens, et la poésie romantique comme celle qui 
tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette division se rapporte éga-
lement aux deux ères du monde: celle qui a précedeé l’établissement du christianisme, 
et celle qui l’a suivi.XIII 48

XIII  N.Org.“Uso aqui [i.e. a palavra clássico] numa outra acepção, considerando a poesia clássica como aquela 
dos antigos, e a poesia romântica como aquela que decorre, de alguma maneira, das tradições cavaleirescas. Essa 
divisão refere-se igualmente a duas épocas do mundo: a que precedeu ao estabelecimento do cristianismo e a que o 
sucedeu”.  
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Em contraste a “moderno” no sentido corrente durante o Iluminismo, o novo entendi-
mento do presente marcado pelos predicados romântico e moderno também encontrou sua forma 
no vocabulário germânico do início do século XIX. Se nossas pré-considerações teóricas sobre 
o método da história conceitual são válidas, então essa evidência da inclusão de “moderno” na 
norma linguística demonstra que a discussão filosófica a respeito da delimitação do passado e 
do presente, que continuou por todo o século XVIII, converge pela primeira vez com a mudança 
na habitual experiência social de tempo. Da distinção de Schiller entre arte naïve e sentimen-
tal, Konversations-Lexikon de Brockhaus, em 1817, estabelece a divisão histórica mundial em 
antiguidade e era cristã moderna. Nessa determinação mais limitada da última, parece-se estar 
interessada em legitimar algumas tendências essenciais da Restauração – monoteísmo, a cons-
tituição monárquica, monogamia – três princípios que, alterna e supostamente, possuíam um 
denominador comum no chamado caráter germânico, que fora dominante desde o início da Idade 
Média.49 No mesmo sentido, essa designação aparece também em Konversations-Lexikon de 
Macklot (1818)50 e nas novas edições de Brockhaus até 1830 e além, enquanto que em Teutsche 
Synonymik de Eberhard/Maass(1827) e Enzyklopädisches Hand-Wörterbuch de Heinsius (1828) 
continuaram a incluir somente o primeiro sentido de “moderno”.51 Na Inglaterra, a Cyclopaedia 
de Rees continuou a repetir as diferentes determinações do moderno para vários campos da ex-
periência que haviam sido trazidos pelo Iluminismo francês, mas, desviando-se da Encyclopédie, 
concede que a arquitetura moderna poderia também integrar as características do gótico“ de onde 
toma por empréstimo membros e ornamentos, sem proporção ou julgamento”.52

             Agora, admitidamente, a importação da definição romântica de moderno na discussão 
germânica sobre estética foi precedida por uma separação renovada entre “moderno” e “românti-
co”, que resultou na eliminação do romântico no passado e uma avaliação negativa do moderno 
como a arte do presente mais recente. Em sua palestra Geschichte der alten und neuen Litteratur, 
publicada em 1815, F. Schlegel criticou precisamente aquela tendência da literatura moderna 
(que para ele já não era mais romântica) que seria transformada em um princípio de unificação 
quinze anos mais tarde pelo movimento Alemanha Jovem, que introduziu o uso do moderno em 
seu terceiro sentido. Essa tendência “erroneamente buscou dar efeito à vida ligando-a completa-
mente à realidade presente e, portanto, limitada”.53 Apenas alguns anos depois, em sua Asthetik, 
Hegel associou um gênero literário dominante, lírico, épico e dramático, respectivamente, às eras 
pré-antiga, antiga e romântica. Como F. Schlegel, Hegel também falou de forma muito negativa 
sobre as artes de seu próprio presente que seguiram o período romântico, considerado como uma 
totalidade. Então ele mencionou figuras shakespearianas como sendo “opostas das deploráveis 
personagens modernas, como as de Kotzebue, que parecem nobres, grandes, esplêndidas, mas na 
realidade são rotas por dentro”.54 De acordo com Hegel, esse período moderno, que culminou e 
levou ao classicismo alemão, teve suas origens não na alta Idade Média, mas nos “princípios da 
Reforma”.55

Com base na distinção feita por F. Schlegel e Hegel entre romantismo e o (então avaliado 
de modo negativo) presente “moderno”, houve uma transição fácil para a avaliação cada vez 
mais positiva do Zeitbewegung (a dinâmica do tempo) estabelecida após 1830. Mas a história 
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conceitual como um método sócio-histórico não pode permitir restringir-se para evidenciar que, 
retrospectivamente, representa o estado mais progressivo da autoimagem de qualquer período do 
passado. Tão tarde quanto 1820, Goethe ainda considerava a educação clássica a provisão ne-
cessária para a arte moderna,56 e em 1821 Achim von Arnin declarou que a distinção de períodos 
como “antigo” ou “moderno” era uma parede de tijolos que obstruía qualquer visão do todo.57 
Na França, no ano da Revolução de Julho, Hugo propagou exatamente esse romantisme como 
“libéralisme en littérature” um princípio da arte que seria adequado para o tempo que se seguiria 
à superação do “ancien régime”, cujo final havia sido provado por Schlegel e Hegel, uns bons 
dez anos antes.58

             Mas, mais indicativo da renovada mudança de significado do moderno após 1830, são 
aqueles documentos que, plenamente conscientes da diferença entre romantismo e o presente 
moderno, viram o presente como sendo caracterizado pelo espírito do pragmatismo. Um exem-
plo é provido por Hübner em seu Zeitungs-und Konversations-Lexikon (1826) no verbete “Nor-
damerikas Freistaaten” em que “já existe um sentimento para o moderno”, cuja acepção de “útil” 
torna-se dominante.59 Esse item lexical assume um entendimento já comum do tempo moderno 
e pode ser visto em exemplos como na frase de Schelling em Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums, em que ele reclama sobre a tendência moderna “de superenfatizar o 
espírito pragmático na história”.60

            O antagonismo nessas últimas definições descreve o romantismo como um período de 
transição na história de significados do moderno. Nas primeiras décadas do século XIX, o distan-
ciamento do presente em relação ao modelo da antiguidade na Querelle havia sido completado 
teoricamente e assimilado pela norma linguística – o que correspondeu a uma mudança básica na 
percepção do tempo após 1830.

A redução do moderno a um Zeitbewegung na Europa Pré-Março

“Em 1830 uma nova geração política entrou na arena, a geração que não conheceu a velha 
Europa”.61 O que Koselleck confirmou como um pré-requisito para a história política depois da 
Revolução de Julho é também verdadeiro para a filosofia no sentido mais amplo, para as artes, 
para as ciências naturais, e pode parcialmente explicar por que nesse período os fenômenos eram 
vivenciados como característicos do presente e tidos como meras tendências para o Iluminismo 
e o romantismo. Entre elas, um crescenteinteresse em questões econômicas, na sociologia, e na 
ciência natural gerada durante aquelas décadas; ao contrário das preferências românticas em 
geral, essas eram consideradas muito mais relevantes tematicamente do que a teoria e prática da 
estética.62 Entretanto, o “denominador comum” da consciência modificada do presente pela nova 
geração foi a “experiência de aceleração” junto com a percepção de que “toda nova modernidade 
está fadada a se superar”.63 Podemos sintetizar isso na substituição do uso comum do moderno 
como um conceito de período por um presente percebido como um ponto de transição.
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          Quando Stendhal em 1832 nomeou o período que vai do início da Revolução [Francesa] 
até o seu próprio tempo como o siècle de la Révolution, parecia, como os românticos, estar de-
finindo seu próprio período e fixando o seu início (de fato bastante recente). Em seu sentimento 
de tempo, o momento essencialmente novo torna-se evidente apenas por meio de uma reflexão 
feita durante uma composição, em que ele imagina um ponto em um futuro próximo quando o 
que acabara de escrever poder-lhe-ia parecer pertencer ao passado e por esse motivo não seria 
mais atual: “Que penserai-je de ce que je me sens disposé à ecrire enle relisant vers 1835, si je 
vis?”XIV 64 Mas, ao contrário de La Bruyère, Stendhal, levando em conta o julgamento futuro de 
seu próprio tempo, iria daqui por diante ter uma nova maneira de avaliar a validade de sua ação 
no tempo: “Ma philosophie est du jour où j’écris”.XV 65

              Quase três décadas depois, em 1859, Baudelaire, em seu Le peintre de la vie moderne 
[O pintor da vida moderna], converteu essa nova percepção temporal em uma teoria estética da 
modernidade, que ainda é aplicada às vanguardas do século XX e que gostaríamos de delinear 
aqui em antecipação à cronologia de nossa história conceitual. Baudelaire foi o primeiro a re-
conhecer que todo passado deve ter vivenciado a si mesmo como presente e tido sua arte como 
moderna (“Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien”XVI), e isso o levou a concluir pos-
teriormente que “moderno” e “modernidade” não apenas se referem à particularidade do período 
mais recente, como os românticos assumiam, mas,  em vez disso, designava tudo o que fosse 
diferente, mas sempre passado, ideias que pessoas de diferentes épocas criaram sobre a beleza: 
“La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent”XVII. Um conceito de modernidade, 
no entanto, que abraça os programas de muitos ideais transitórios diferentes não podem mais de 
agora em diante ser justapostos com a “antiguidade” como a essência de um único passado, mas 
apenas como o “imperecível”. Ambos os princípios, o moderno e o eterno suplementam um ao 
outro na “dupla natureza da beleza”. É uma tarefa da literatura selecionar do transitório o que ele 
contém de poético, a fim de que o eterno possa constituir-se como o polo oposto do moderno: 
“Dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du 
transitoire”.XVIII 66

             A teoria da modernidade de Baudelaire não apenas marca um ponto de virada na autoi-
dentificação da arte, como também nos permite entender como o uso do moderno no terceiro 
sentido, como antítese de eterno, resulta da “historização do tempo”,67– no caso de Baudelaire 
a partir da inferência de que os períodos do passado, eles mesmos, já haviam sido presentes. Na 
Europa pré-1848, a historização do tempo também se tornou tarefa da historiografia já que o pre-
sente deixou de ser um ponto fixo e delimitado com o qual o passado pudesse ser confrontado. 
O historicismo, embrionário desde a fundamental equiparação dos períodos da história mundial 
durante a Querelle, também parece ter sido motivado por essa nova experiência. A dificuldade 
com a nova experiência temporal tornou-se manifesta primeiramente em tentativas de se enten-

XIV  N.Org.“Que pensarei daquilo que me sinto disposto a escrever ao relê-lo por volta de 1835, se eu viver?”
XV  N. Org. “Minha filosofia é do dia em que escrevo”.
XVI  N. Org. “Há uma modernidade para cada pintor antigo”.
XVII N. Org. “A modernidade é o transitório, o fugaz, o contingente”.
XVIII  N.Org. “Tirar da moda o que ela pode conter de poético no histórico, extrair o eterno do transitório”. 
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der, de forma correta, a história do presente. Em 1843, Lorenz von Stein escreveu: “as antigas 
condições foram anuladas, novas surgiram, elas mesmas sofrendo oposição demais novas... é 
como se a historiografia fosse pouco capaz de servir à história”.68A mesma percepção – de que a 
história do presente não existia mais como um gênero da historiografia (“Il n’y a plus d’histoire 
contemporaine”XIX) – foi determinada mais precisamente por Lamartine em 1849. A sequência 
de grandes eventos simultâneos acontecendo entre a experiência real (oeil/olho) e a memória 
(mémoire/memória) foi tão rápida, que aquelas memórias de uma vida que anteriormente teriam 
sido avaliadas no presente agora continuamente parecem estar em um passado distante – “les 
jours d’hier semblent déjà enfoncés dans l’ombre du passé”.XX 69 A historização do tempo passa 
de um modelo cognitivo para uma experiência em que eventos vivenciados durante uma vida 
como sendo no presente poderiam parecer estar no passado.

              Para membros do movimento Alemanha Jovem, o ponto de partida para uma consciência 
similar foi ainda alcançado pelo distanciamento explícito do passado imediato como um período 
encerrado e qualitativamente diferente de seu próprio presente. Heine, um dos seus porta-vozes, 
já havia confirmado em 1828 que “o princípio do período de Goethe, a ideia de arte” havia per-
dido sua significância; em seguida, anunciando o “fim da revolução filosófica” em 1834 após a 
morte de Hegel;70 e, já em 1831, sentiu que “sua antiga profecia do fim do período da arte, que 
começara no berço de Goethe e que terminaria com seu caixão... estava perto de sua realiza-
ção”.71 Até mesmo Hegel acreditava que o fim da arte havia sido atingido em seu tempo,72 e Hugo 
também vivenciou o período por volta de 1830 como um momento de mudança radical. Heine é 
diferente de Hugo em sua luta para superar exatamente aquela arte romântica, cujos princípios 
estavam para ele “ainda enraizados em antigos e abandonados regimes, no passado do sagrado 
império romano”, que Hugo quis fixar como arte revolucionária, como liberalisme en littérature, 
em lugar daquelas regras classicistas (les règles d’Aubignac/as regras de Aubignac) representan-
do o ancien régime. Como F. Schlegel e Hegel, Heine certamente também viu uma ruptura entre 
o período romântico e o seu próprio tempo, mas ele não compartilhou da crença de que a arte 
não era mais possível naquele momento, ou mesmo que este era inferior ao período antigo. Ao 
contrário, sua opinião era que este movimento seria até mesmo benéfico para a época.73

             Esse esforço para criar um tema a partir “do que poderia ser selecionado do real e 
existente em contextos adequados” foi o critério de Heinrich Laube, em um ensaio de 1835, 
para identificar “a forma moderna de escrita”.74 De fato, esse foi o momento de unificação para 
os representantes de uma nova literatura cujo “Messias... poderia ser somente o próprio tempo 
[isto é, o presente], em cujo serviço e trabalho para as ideias das quais cada força individual se 
considerava predestinada”.75 Apesar dessa unidade acerca da resoluta devoção ao presente, a 
consciência moderna não foi coincidente para todos os jovens [escritores] alemães. Por um lado, 
o novo tempo foi organizado como um período com tendências características específicas a fim 
de posicioná-lo fora do passado: por isso a “luta do despertar do espírito das pessoas contra o 
monarquismo absoluto” foi supostamente o trabalho político proeminente,76 a invisibilidade da 

XIX  N.Org. “Não existe mais história contemporânea”.
XX  N.Org. “os dias de ontem já parecem apagados na sombra do passado”.
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vida e da escrita foi a regra da literatura moderna,77 e a prosa a sua forma.78Utilizado em tal fun-
ção, “moderno” permanece uma designação de período no segundo sentido, ainda que os autores 
do movimento Alemanha Jovem tenham transferido o começo de seu presente para o passado 
imediato a 1830 – e não vários séculos atrás, como seus predecessores românticos. Por outro 
lado, Karl Ferdinand Gutzkow definiu moderno como um predicado para “a graça, a lei estética” 
não apenas para as “novas aspirações”, mas também para o Raffinement aplicado às artes antigas, 
medievais ou românticas. Evidentemente, a palavra significou para ele não a peculiaridade subs-
tancial de um dado período, mas ao invés disso um relacionamento particular do observador dos 
fenômenos de seu próprio presente e o passado como histórico: “por isso o moderno seria então 
realmente a objetividade em um momento suspenso, o fato do tempo, observado em e para si 
mesmo, sem conflito ou contradição, sem relacionamento”. Mesmo para Gutzkow, a experiência 
de seu próprio período como transitório é o resultado desse tipo de historização temporal: “os 
gêneros modernos são rapidamente gerados, propagados, entendidos e morrem – frequentemente 
de forma muito rápida para terem experimentado críticas”.79

             Esse uso do moderno em seu terceiro sentido ainda não havia sido considerado naque-
le tempo no campo da filosofia política. Isso pode ser documentado pelo jovem Karl Marx no 
ensaio de 1843, Kritik des Hegelschen Staatrechts, em que quis provar que a “verdadeira ideia 
de estado” de Hegel era contraditóriaà realidade existente. Na seção 262 de sua Philosophie des 
Rechts, Hegel havia estabelecido o estado como “a ideia real, o Espírito, que se divide como em 
duas esferas ideais de seu conceito, a família e a sociedade burguesa como sua finitude, a fim de, 
fora de sua idealidade, ser ele mesmo eterno, Espírito real”.  Marx criticou a base dessa concep-
ção, nomeadamente a tendência de Hegel de fazer o que “é” realmente o sujeito (aqui família 
e sociedade) em predicado do que realmente “é” predicado (aqui o estado). Seria mais preciso 
começar com a ideia de que o estado não poderia existir sem a família e a sociedade, o que por 
sua vez torna transparente que é alienado deles na realidade política. Esse dualismo do estado e 
da sociedade já existia na Idade Média, mas se tornou manifesta apenas nos tempos modernos, 
quando a humanidade vê o estado objetificado em formas burocrática e constitucional: “a cons-
tituição representativa é um grande passo adiante, porque é um espaço aberto, não falsificado, 
consequente expressão da moderna condição do Estado. Isso é a sua contradição não oculta”.80

            Quando Marx pressupõe a constituição representativa como um critério para a demarca-
ção do moderno separado do estado medieval, ele está aplicando a periodização corrente em seu 
tempo, que, por sua vez, diferia daquela do século XVIII. Isso pode ser encontrado, por exemplo, 
em Alexis de Tocqueville, que identificou a Inglaterra do século XVII como “une nation toute 
moderne, qui a seulement préservé dans son sein et comme embaumés quelques débris du moyen 
age”XXI.81A diferença essencial entre Marx e Tocqueville não é tanto a maneira como eles esta-
beleceram os limites temporais do “moderno”, mas como cada um deles o interpretou. Marx dá 
boas vindas às realizações do estado moderno apenas como um estágio preliminar para liquidar a 
alienação que ele ainda contém, enquanto Tocqueville o celebra como uma conquista do passado 
que deve ser preservada no presente e finalmente realizada em todos os países.

XXI  N.Org. “[...] uma nação inteiramente moderna que apenas preservou em seu seio, como embalsamados, 
alguns resíduos da idade média”.
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              Quando analisamos as evidências no léxico germânico do período anterior a 1848, vemos 
que nem o uso do moderno para designar um presente transitório na estética nem sua aplicação 
como um termo de período para a filosofia política tornou-se parte da norma linguística.82 Junto 
com o primeiro sentido de moderno, o Neueste Konversations-Lexicon für alle Stände e o Allge-
meines Fremdwörterbuch de Heyse mantêm o significado originado durante o romantismo.83 O 
Universal-Lexicon (1843) de Pierer é o primeiro a registrar um estreitamento do período “moder-
no,” ainda que isso não queira dizer que o terceiro sentido tenha fundamentalmente substituído 
o segundo, já que seu conteúdo foi antecipado pela limitação do período romântico por Hegel 
em sua Äesthetik: “na arte e na literatura mais recentes, o verdadeiro moderno começa com o 
período onde o velho romantismo foi modificado pela influência do estudo renovado das artes e 
das literaturas grega e romana”.84 Da formulação precisa em Manz’s Allgemeiner Realencyclo-
pädie, torna-se claro que a nova divisão para definir as fundações históricas do idealismo está 
subordinada ao classicismo germânico: “o moderno que se desenvolveu nessa maneira lutou 
doravante para entrelaçar o antigo e o romântico dentro de uma unidade mais alta e para validar 
a dominação da ideia em toda a sua multiplicidade”.85

             Mas enquanto o período do classicismo germânico foi ainda marcado pelo predicado 
romântico por Hegel e F. Schlegel e colocado fora do “tempo moderno” deles, que consideravam 
decadente em comparação à perfeição clássica, os seus três estágios de uso do moderno aboliram 
a distinção entre o classicismo nacional e o seu próprio presente, como por exemplo, Brockhaus, 
em 1853: “ultimamente a separação em antigo-clássico, romântico-medieval, e moderno tornou-
se bastante geral”.86 Na metade do século XIX, tornou-se evidente que o sentido normativo de 
“moderno” foi diretamente justaposto ao seu uso pelos autores da Alemanha Jovem, cujos traba-
lhos foram caracterizados por uma experiência de tempo completamente nova.

Crítica e desenvolvimento de uma nova consciência do presente após 1850

“En somme, à l’idole du progrès répondit l’idole de la malédiction du progrès ce qui fit 
deux lieux communs.”XXII87 Com essa frase, Valéry ironicamente sublinha o sujeito desta seção 
e da que a precede – nomeadamente, a oposição de duas experiências de tempo características 
do século XIX, a sequência de “estímulo e resposta”, praticamente em um sentido científico. 
A fim de compreender historicamente a “maldição” da nova consciência do presente, devemos 
questionar a motivação por trás dessa resposta, o que não se combina com o esquema causal de 
Valéry. Evidentemente eles estão bastante conectados com a função legitimadora da consciência 
de presente socialmente transmitida. Instituições com origens que remontam a muitos séculose 
com estruturas e conteúdos ainda impressos pelo tempo dessas origens requerem uma consciên-
cia temporal em que o presente se estende pelo menos até o tempo de sua origem. Por outro lado, 
como relíquias em um novo presente, elas pareceriam como se exigissem ser modificadas. Nesse 
XXII  N.Org. “Em suma, ao fetiche do progresso respondeu o fetiche da maldição do progresso o que se trans-
formou em dois lugares comuns”.
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sentido, o conceito romântico de moderno, como o tempo cristão fundado na Idade Média, fun-
cionaria como uma legitimação das monarquias da Restauração. Um conceito do presente, que 
pode ser transmutado, mas ainda designado pela palavra moderno e cujo começo se aproxima 
e daí se desloca em seu próprio século, ou ainda mais, uma experiência do presente como um 
momento transitório resultando em uma mudança imperativa e incansável, iria necessariamente 
ruir em críticas de partidários de uma ordem social que precisou ser legitimada pela consciência 
de uma continuidade histórica amplamente propagada.

             É claro que após 1848, o conceito de modernidade característico do movimento Alemanha 
Jovem foi atacado não apenas pelos representantes da velha guarda. Uma nova geração de au-
tores literários que, de fato, se autodenominavam modernos, não mais se ligavam a qualquer 
demanda programática ao uso da palavra em seu sentido primeiro. Ainda, numa guinada delibe-
rada para se distanciar da luta de seus antepassados para serem atuais, eles buscaram orientações 
eternamente válidas: “nós modernos não vamos mais cair em ilusões, pois as línguas, literaturas, 
críticas e reflexões nos fizeram banais e improdutivos, perplexos, confusos e desmazelados”.88 
Fontane entendeu o realismo precisamente como o princípio artístico que poderia reabastecer o 
vazio devido a uma exagerada dependência ao presente: “o realismo na arte é tão antigo quanto 
a própria arte, ou até mais, ele é a arte. Nosso direcionamento moderno nada mais é do que um 
retorno ao caminho correto, o cuidado com um inválido para restabelecer sua saúde”.89 De modo 
similar, Stifter quis opor objetividade, ingenuidade e pureza à afetação e ornamentação do gosto 
corrente. Mas, diferente de Fontane, ele reservou “moderno” como uma designação para aquelas 
tendências pelas quais não tinha qualquer interesse, “os erros da arte e literatura modernas”.90

 Mais características do que a autoimagem dos realistas, que queriam substituir o que eles 
percebiam como um esforço desgastado para estarem atualizados com um novo princípio trans-
temporal de arte, foram as “polêmicas afiadas” na segunda metade do século XIX, contra um 
modernismo que era considerado hostil a regras e valores tradicionais. Por exemplo, em 1872, 
a desvalorização do slogan liberal “moderno” na terceira impressão de uma coleção de expres-
sões e slogans editados por A. Reichensperger, líder do grupo católico na câmara de deputados 
da Prússia, tornou-se um ataque aos oponentes culturais e políticos que nem mesmo precisavam 
recorrer à argumentação factual. Pseudocontradições foram construídas: uma vez que “moder-
no” já era usado por escritores antigos, não poderia ser realmente moderno – como se o valor do 
significado do conceito pudesse ser reduzido por sua derivação histórica. Aqueles “iluminados 
pelo século XIX” foram infundidos por “certo sentimento de devoção” toda vez que a palavra 
era mencionada, ainda que se considerassem, com frequência, acima de qualquer tipo de sensa-
ção religiosa – como se esse sentimento devocional fosse a realidade e não, simplesmente, uma 
hipérbole polêmica e efetiva. A arte moderna, que Reichensperger, como um patrono da restau-
ração da catedral de Colônia, obviamente odiou – foi denunciada como imoral: sua “principal 
força é a nudez” [...] por meio da qual não há nada em comum com o ideal de nudez da antiga 
arte grega”.91
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             O ataque às doutrinas inimigas alegadamente propagando o conceito de moderno oculto 
nesse tipo de polêmica é ainda mais óbvio em uma obra intitulada “o moderno” publicada por 
Richard Wagner em 1866. Wagner afirma que “o mundo ‘moderno’, como nosso mais recente 
transmissor cultural”, deve ser entendido como “um mundo completamente novo, não tendo 
mais qualquer coisa a ver com mundos anteriores” e conclui que tal falta de historicidade po-
deria ser culpa apenas dos judeus, já que “eles ainda tinham um longo caminho para alcançar 
nossos esforços culturais de meio século passado”. Igualando o “moderno” e o movimento Ale-
manha Jovem que ele depreciava como uma “má formação no campo da literatura germânica” 
(cujos representantes mais importantes, Börne e Heine, eram,de fato, judeus), Wagner confere 
à sua hipótese uma plausibilidade superficial;isso pode até mesmo camuflar como ele distorce a 
consciência da Alemanha Jovem de ser o início de um novo presente distinto do classicismo e 
romantismo alemães em uma guerra,uma conspiração judaico-nacional contra a cultura alemã, 
“bem apoiada por forças financeiras”. E é a partir dessa representação completamente distorcida 
que Wagner deriva seu aviso final contra a arte moderna como “algo muito deplorável, e espe-
cialmente perigoso para nós alemães”.92

             Os estudos germânicos da época desenvolveram um modelo crítico para a desvalorização 
das várias direções modernas da arte que se opunham ao classicismo e romantismo. Argumenta-
se que a literatura alemã atingiu os chamados florescimentos em intervalos regulares de seiscen-
tos anos e, após o seu apogeu por volta de 1800, estava ameaçada de “crescer fora dos ideais [...] 
que constituíram nosso orgulho e grandeza no tempo de Goethe”.93 Foi uma tarefa dos estudos 
germânicos manter viva a memória dos valores identificados como “clássicos” durante o nadir 
por vir.Até para Nietzsche, embora, em sua teoria  sobre a decadência da cultura ocidental, a 
época moderna tenha uma posição completamente diferente daquela expressa nos textos que até 
agora estamos lidando, onde o critério [para sua definição] não era tanto a ideia clássica grega, 
mas, sobretudo,  o classicismo nacional imediatamente anterior ao seu próprio período e onde 
se difundiram os chamados ideais nacionais ao invés do fracasso do moderno desprezado por 
um novo tipo de humano, os esforços dos estudos germânicos foram ainda objeto de crítica não 
menos rigorosa, ainda que incomparavelmente mais sagaz. 

Para Nietzsche, “a transição para mediocridade, democracia e ideais modernos” havia 
sido assinada e selada na Alemanha “com a fundação do Reich em 1871”.94 Já preparada no 
século XVIII (por isso a duração do período rotulado “moderno”), sua realização se originou na 
Revolução  Francesa”95 e foi caracterizada pelo domínio de três ideais: “solidariedade com todo 
o sofrimento [...] sentido da história, [...] e cientificismo”.96Agora, enquanto a democracia e a 
ciência durante o século XIX foram frequentemente mencionadas como conquistas ou defeitos 
humanos, nada menos que uma polêmica contra a “incansável e intrincada historicização de 
todas as formas de ser do homem moderno”serviria a Nietzsche como uma maneira de definir 
a nova consciência do presente.97 Seus ataques à tendência histórica de se criar uma distância 
entre o presente e o passado e seu ceticismo em relação ao que se tornou histórico resultaram de 
seu próprio presente ser experimentado como transitório e do passado, como um presente que 
é passado. A zombaria de Nietzsche com os “ingênuos promotores e gabadores, apóstolos das 
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‘ideias modernas’”, demonstra a capacidade incomparável de outros zombadores de reconhecer 
o relacionamento entre fenômenos diversos e completamente “modernos”.98

 Aparentemente, o total dos ataques contra o conceito de moderno, que se alteraram pela 
consciência do presente da geração de 1830, não foi capaz de impedir que ele se infiltrasse lenta-
mente na norma linguística. Mesmo H. Wagener, membro reacionário da câmara dos deputados 
da Prússia e notável autor do Kreuzzeitung, em seu Staats-und Gesellschafts-Lexicon (1863), 
rejeitou, como fora de moda, o uso romântico padrão de moderno como predicado para toda a 
era cristã desde o início da Idade Média. Para a historiografia, o conceito abrangeria o tempo 
“desde a origem da Revolução Francesa [...] até os nossos dias”. “Esse terceiro período da his-
tória recente” foi caracterizado pela formação do “estado moderno”. Como Marx e Tocqueville, 
Wagener continuamente admitiu “vários tipos de arranjos de classe” como um critério para dis-
tinguir o estado moderno do medieval, mas, ao contrário de Marx, ele esperava que o sistema 
de representação traria “a doutrina de equilíbrio dos poderes [...] para o bem do todo”.99 Para a 
estética, Wagener ainda citou o conceito de Hegel de um período moderno começando com a 
Reforma que, desde 1843, se tornou uma entrada no léxico alemão. Por isso, pela primeira vez 
os vários usos do moderno como uma designação de período foram admitidos na teoria política 
e na estética como parte da norma linguística alemã.

            O Konversations-Lexikon (1888) de Meyer mostra como o novo entendimento do presente 
continuou a pressionar a norma. Isso foi uma questão do “caráter peculiar das recentes criações 
artísticas” como uma idiossincrasia “principalmente do século XIX”.100 É claro que moderno 
permaneceu um conceito de período, ainda que, em seu progressivo encurtamento do presente, 
nos aproximemos do terceiro tipo de significado.

            Como uma tendência na segunda metade do século XIX, a polêmica contra o novo con-
ceito de modernidade e seu efeito contínuo na norma linguística também pode ser observado fora 
da Alemanha. Por exemplo, o escritor espanhol liberal Benito Pérez Galdós, em seu romance de 
1878, La família de Léon Roch, coloca um fluxo de linguagem grosseira e vulgar na boca de seu 
protagonista Onésimo, que é uma caricatura do conservadorismo baseado na nobreza e na igreja, 
uma reprimenda contra os hábitos modernos, que supostamente tiraram das mulheres espanholas 
sua modéstia cristã e sua bela ignorância”.101 A motivação por trás de tal animosidade conser-
vadora à toda afirmação moderna é mencionada por Galdós algumas páginas à frente, quando 
ele fala sobre a nova oportunidade de compensar a vantagem do nascimento nobre por meio de 
serviço e riqueza como sendo uma das características-chave da sociedade contemporânea”.102

              Na França, perto do final do século XIX, o léxico assumiu o controle das determinações 
conceituais providas pela Encyclopédie para vários campos, ainda duas mudanças continuaram 
a aparecer que são valiosas de serem mencionadas aqui. Na edição da Larousse publicada entre 
1865 e 1878, vemos que “moderno” foi principalmente usado para fenômenos do século corren-
te. Ao mesmo tempo, e como sua contrapartida alemã, moderneaparecerá, de agora em diante, 
como um termo historiográfico. Embora o início da “história moderna” tenha se deslocado para 
o passado, para o reino de Francisco I, o seguinte pós-escrito a essa determinação demonstra que 
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um presente com tais fronteiras fora também vivenciado como o passado de seu próprio futuro e, 
portanto, transitório: “Cette définition deviendra évidemment fausse quand l’époque de François 
Ierseradevenue une époque ancienne”.XXIII 103

       Em 1864, um ano antes da já referida primeira edição da Larousse, os irmãos Goncourt publi-
caram a Germinie Lacerteux. A história literária a considera um trabalho inicial do naturalismo 
francês, uma doutrina que um quarto de século mais tarde estimularia uma tentativa renovada de 
estabelecer uma escola de literatura moderna na Alemanha. Era objetivo dos Goncourt descre-
ver a humanidade moderna, cujo caráter particular eles viam como tendo se propagado por uma 
mudança geral na experiência educacional que marcou uma geração inteira. De acordo com seu 
prefácio para Renée Mauperin  (1875), a educação moderna para homens estendia-se desde os 
primórdios do parlamento, no ano que marcou época, 1830, enquanto que as tendências decisivas 
da educação para mulheres (“l’éducation artistique et garçonière”) apenas cerca de trinta anos 
antes, ou seja, por volta de 1845.104 Essa tentativa de caracterizar a humanidade moderna mostra 
que, junto com a experiência da aceleração contínua, até mesmo um mergulho na pluralidade 
das sequências históricas impedia uma apreensão retrospectiva do próprio presente dentro de um 
período independente. Parece que o arcabouço teórico do naturalismo formulado por Zola em 
1880 teve ampla recepção em toda a Europa precisamente porque, diferente dos Goncourt, ele 
não o construiu na realidade do objeto descrito,105  mas, ao invés disso, substituiu a determinação 
dos modelos tradicionais com a demanda de que a produção literária implementa métodos expe-
rimentais positivos das ciências naturais como um programa para o futuro: Le point de vue est 
nouveau, il devient experimental au lieu d’être philosophique”.XXIV 106

O moderno como programa na virada do século

Em uma época em que os ritmos da vida para metade da humanidade são determinados 
por planos quinquenais e pesquisar o futuro tornou-se uma disciplina acadêmica, não é surpresa 
que um movimento político ou artístico defina sua reivindicação à modernidade por um conceito 
ainda a ser criado, como fez Zola com o naturalismo. O contexto histórico do século XIX, entre-
tanto, em conformidade com o novo entendimento de um presente voltado para o futuro, como 
fica evidente em incontáveis manifestos, marca aquele ponto da virada onde a “força da tradição” 
como uma orientação para a ação humana é substituída em larga escala pelas “forças de seleção”.
107Nas evidências documentadas nas seções anteriores deste capítulo (e também em polêmicas 
conservadoras), essa adaptação é igualmente um resultado da mudança radical da experiência de 
tempo e um ponto de convergência para as suas várias manifestações. Estabelecer limites para 
o presente como um período de determinação de sua origem no passado parecia impossível de 
agora em diante por conta da sequência acelerada de mudanças históricas e do reconhecimento 

XXIII  N.Org. “Esta definição tornar-se-á evidentemente falsa quando a época de Francisco I se tornar uma época 
antiga”.
XXIV  N.Org. “O ponto de vista é novo e torna-se experimental em vez de filosófico”.



34

Série Instituto Rural

de que existia uma pluralidade de sequências históricas heterogêneas. A duração do presente não 
foi apenas reduzida a um ponto dentro de um fluxo temporal, mas também foi reduzida ao pas-
sado do futuro de modo que tivesse a chance de experimentar a formação desse futuro. Assim, o 
presente passou a ser entendido como um espaço livre para o planejamento de futuras ações que 
poderiam ser formuladas em programas. Do ponto de vista de nossa análise retrospectiva, parece 
autoevidente que, para a designação de tais programas, “moderno” foi empregado no terceiro 
sentido. Certamente, na consciência de inumeráveis autores modernos na virada do século, o 
termo permaneceu designando o período presente, cujo começo eles acreditavam que estivessem 
vivendo e cujo final parecia tão distante que se sentiram pressionados a considerar seus próprios 
programas como transitórios.

           Essa autoimagem contraditória já havia sido enfatizada no primeiro manifesto da Mo-
derne, “Thesen zur literarischen Moderne”, que foi publicado por Eugen Wolff em 1887 dando 
nome ao movimento.108 Por um lado, como uma das tarefas do escritor contemporâneo, além de 
representar os “significativos poderes lutando por importância na vida de hoje”, havia também 
a de “liderar a luta para o futuro como um profeta e pioneiro”. Por outro lado, o presente havia 
sido, recentemente, definido como um período com três tendências dominantes: a filosofia idea-
lista alemã, a ciência natural e o trabalho técnico-cultural.109Em contraste, três anos depois, ao 
lançar a revista Freie Bühne für modernes Leben com um artigo pragmático “Zum Beginn”, Otto 
Brahm evitou definir sua própria modernidade da mesma maneira – apesar de seu encanto pelo 
naturalismo como a teoria que liderava o momento: “o desenvolvimento sem limites da cultura 
humana não está ligado a nenhuma fórmula, nem mesmo à mais recente”.110

             Quando os princípios de vários representantes do moderno são listados e postos lado a lado, 
temos um amplo espectro de teorias artísticas, filosóficas e políticas, em lugar de uma doutrina 
unificada. Michael Georg Conrad esperava por uma unificação do “moderno” com a democracia 
social;111 Curt Grottewitz e Leo Berg encontraram a figura humana para o seu próprio tempo no 
super-homem de Nietzsche, que iria superar a ideia iluminista-moderna da compaixão.112 Como 
Hegel no começo do século, Heinrich Hart celebrou Shakespeare e Goethe como “profetas do 
moderno”.113 Considerando-se a divergência dessas orientações, que logo receberiam críticas de 
fora e dissensão de dentro, nada restou a não ser a consciência de estar no início de um presente 
que ainda precisava ser formulado: “estamos no fio da navalha entre dois mundos; o que criamos 
é apenas a preparação para a grandeza futura, que não conhecemos, mas apenas imaginamos”.114

             Pouco após sua reformulação, o substantivo moderno entrou no Brockhaus em 1902 
como uma “designação para a incorporação das orientações sociais, literárias e artísticas mais 
recentes”.115Essa representação semântica da norma linguística não é diferente da forma que foi 
usada pelos autores da virada do século, que vimos citando. Ela está aproximadamente entre o 
segundo e o terceiro sentidos do “moderno”, se as direções mais recentes são vistas como apenas 
um começo que é, no entanto, um período completo ou um presente vivenciado desde o início 
como transitório.
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              Conceber o presente como comprimido em um ponto transitório do tempo decorrido pare-
ce atingir um limite semântico do conceito de moderno, que é transgredido quando o presente, de 
certo modo, se antevê como um momento na formação do futuro. Já em 1895, para o atualismo 
da escola naturalista, um de seus principais teóricos, Antoine Albalat, sugeriu o predicado “dans
-le-mouvement”[no movimento], que, no entanto, não entrou na norma do discurso.116Mais bem 
sucedido foi o termo “avant-garde”, que surgiu dos debates sobre estética por volta de 1900 e, 
originalmente, se referia aos representantes das “novas posições revolucionárias que se opunham 
claramente ao seu contexto cultural e social e ao passado mais recente”.117

              Isso nos traz a um ponto de nossa história conceitual onde um novo conjunto de conteú-
dos que, não incluindo os possíveis significados anteriores do moderno prescritos pelo sistema 
linguístico, é tomado por um predicado, já contido no sistema de significação do discurso e que, 
por isso, altera o seu significado correspondente. Originalmente um termo militar, “avant-garde” 
já havia sido usado ocasionalmente como um significante metafórico para as mais recentes es-
colas de arte e grupos políticos orientados para o futuro. Entretanto, quando os irmãos Goncourt 
em 1879, por exemplo, chamaram o sucesso de seu próprio romance Germinie Lacerteux e As-
sommoir de Zola “des brillants combats d’avant-garde”[brilhantes combates da vanguarda],118 
a observação implícita de que esses livros estavam à frente de seu tempo era ainda ligeiramente 
negativa. Apenas quando um novo entendimento do presente como um momento na formação do 
futuro brotou e se propagou, pôde o termo “avant-garde” tornar-se seu significante na norma do 
discurso e, com isso, passar por uma expansão de significado. Desde então, a palavra moderno 
parece ter sido usada cada vez menos frequentemente para designar “orientações sociais, literá-
rias e artísticas mais recentes”.119 Hoje em dia sua função está amplamente limitada ao primeiro 
significado.

             Nossa interpretação para a substituição de “avant-garde” por “moderno” tem confirmado 
que esse presente, que poderia ser vivenciado de uma nova maneira, não mais permitiria que 
seus limites regulares fossem definidos por qualidades particulares no passado. A maioria dos 
representantes do moderno teve apenas essa percepção após seus programas terem fracassado 
e as críticas de seus oponentes começarem a naufragar. Já em 1894, Hermann Bahr repreendeu 
os modernos por não terem sido capazes, a despeito das próprias reivindicações, de chegar a 
uma “fórmula” ou “programa” comum;120 no mesmo ano, Cäsar Flaischlen confirmou que “as 
mudanças nos representantes individuais e em suas poesias” ocorreram de forma tão precipitada 
que nenhum dos princípios artísticos originais do moderno ainda tinha qualquer validade.121  O 
protesto de Michael Georg Conrad contra os objetivos dos modernos – “a verdadeira e grande 
chama do naturalismo não será estrangulada por nenhuma corrente que lhe faça oposição” – é 
apenas mais uma prova da percepção acumulada da impossibilidade de completar aqueles prin-
cípios como o foco de um novo presente.122 Em 1908, aproximadamente duas décadas depois de 
seu começo, Josef Kainz foi capaz de condensar as consequências históricas dessa experiência 
com uma simples fórmula: “não existem mais modernos”.123
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             Essa mudança no valor estético – que como nossas últimas citações indicam foi a ex-
periência comum dos intelectuais na virada do século – tornou-se objeto da reflexão histórica 
conceitual mais ou menos na mesma época. Em 1905, Rudolf Borchard acreditava que a recen-
te desvalorização do conceito de modernidade era o resultado de sua transferência “da esfera 
temporal [...] para a estética, onde foi remodelado em um conceito de gênero e valorização”.124 
Pode-se contradizer a generalidade dessa interpretação chamando-se a atenção, por exemplo, 
para o uso do “moderno” no romantismo como um conceito avaliativo e de gênero; é, contudo, 
válido para os anos 1900, quando o sincretismo tradicional de um conceito estético de gênero e 
de um conceito cronológico do presente referente à nova experiência de temponão poderia mais 
ser adotado com o conceito de moderno. Em seu Wörterbuch der Philosophie (1910), Friedrich 
Mauthner formulou o mesmo entendimento: uma vez que a palavra ‘moderno’ significou “apenas 
um intervalo indeterminado no fluxo do presente, literalmente apenas um ponto do presente”, a 
formulação substantiva do moderno não pôde ser usada em paralelo aos conceitos de gênero e 
de período da antiguidade, que abrangeu “um espaço de tempo relativamente bem definido”.125 
Em argumento análogo, a Enciclopédia universal ilustrada de 1907 diz que modernismo, ou o 
esforço do modernismo espanhol e sul-americano para se definirem como uma escola artística, 
era sem sentido: “Puesto que no siendo el tiempo fijo ni permanente para ninguna cosa de la 
vida presente, es linaje de temeridad pretender que lo que hoy tiene aspecto de cosa moderna y 
remozada pueda también tenerlo dentro de unos años”.126

             A frente unida oficial da Espanha contra os movimentos modernistas nos mais diversos 
campos de experiência foram decisivamente motivados pela guerra da igreja católica contra o 
modernismo teológico que vinha sendo combatido desde o primeiro conselho do Vaticano.127 No 
campo da teologia, “moderno” possui principalmente um sentido geral e trans-histórico – isto 
é, “progressismo em contraste ao conservadorismo [como um] fenômeno normal na economia 
histórica da vida espiritual”.128 Desse modo, o conceito pôde também ser usado no século XIX 
pelos protestantes ortodoxos “para caracterizar as tendências anticristãs do mundo moderno, bem 
como o radicalismo dos teólogos liberais”.129 Entretanto, “modernismo” foi usado no final do 
século XIX e início do século XX em sentido estrito, na maior parte das vezes como um nome 
próprio, a fim de significar diferentes esforços na renovação teológica das igrejas católicas da 
França, Inglaterra, Itália e em menor extensão da Alemanha. Com suas encíclicas Lamentabili 
(3 de julho de 1907) e Pascendi (8 de setembro de 1907), Pio X introduziu o conceito nesse 
sentido. Entre os protestantes e fora da igreja católica, os “modernistas” eram considerados um 
partido parlamentar da Reforma católica. Mas, para a igreja católica, a palavra significou apenas 
as correntes do catolicismo crítico e logo, como usual, “modernismo” foi marginalizado como 
herético.

               Do ponto de vista da história teológica, o “modernismo” foi simplesmente uma continua-
ção dos movimentos da reforma católica dos séculos XVII e XVIII; visto sistematicamente, foi 
um constructo que reuniu várias tendências “na filosofia da religião, apologias, estudos bíblicos, 
a história do dogma, disciplina da igreja e ação social e política”.130 Tentativas de se mediar reve-
lação com razão, catolicismo com realidade cultural, científica, social e política, foram geradas 
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no contexto das reações de Pio IX à crescente secularização da vida: a proclamação da Imacu-
lada Conceição (1854); a marginalização da ciência moderna, do liberalismo e do comunismo 
no Syllabuse  na encíclica Quanta cura (1864); a proclamação do episcopalismo abrangente e 
o dogma da infalibilidade do papa no conselho do Vaticano (1869-1870); o estabelecimento do 
neotomismo como a filosofia da igreja católica, e assim por diante.

                A contrarreação deu base ao momento chave desse “modernismo” em uma virada em 
direção à piedade mística subjetiva, retirada da “alienação da vida religiosa”,131 e a suposição de 
um pensamento histórico e crítico em oposição ao evolucionismo. De acordo com seus vários 
campos, uma distinção foi feita entre o modernismo bíblico, social e teológico.132 O julgamen-
to papal de 1907, seguido por excomunhões, indexações e destituições de ofício, circulou no 
chamado antimodernismo (1 de setembro de 1910), que ligou a intelectualidade católica, com 
exceção dos professores universitários alemães, às encíclicas Lamentabili e Pascendi e que se 
mantiveram em vigor desde então. 

A deflagração da I Guerra marca o fim das discussões acaloradas sobre o “modernismo”, 
que foi especialmente determinado pela reação ultraconservadora aos integralistas depois de 
1910. Essa direção define “um totalitarismo religioso” que “queria fundamentalmente subordinar 
todas as questões da vida pública e privada [...] ao potestas directada Igreja”.133 O integralismo 
suscitou a reprovação do modernismo contra a Reforma católica como um todo. Depois da con-
denação de Pio IX a todas as tendências filosóficas e políticas em prol da secularização fora da 
igreja católica (ex. liberalismo e comunismo) no Syllabus e na Quanta cura, o “modernismo” foi 
então marginalizado como um sedimento herético do “liberalismo” dentro da igreja.134 A partir 
dessa época, “catolicismo” e “antimodernismo” criaram uma frente unida contra o modernismo, 
liberalismo e comunismo. Os problemas libertados pelo modernismo, que foram reprimidos ao 
invés de trabalhados, levaram à continuação da discussão entre as duas guerras mundiais. Após 
a II Guerra Mundial, emergiram a teologia nova, o catolicismo de esquerda e o teilhardismo, em 
que as fronteiras entre modernismo e reforma católica estavam esmaecidas. Junto ao modernis-
mo romano-católico, o conceito teve um segundo significado como um nome próprio, que de-
signava tendências similares na igreja anglicana. Os adversários do modernismo anglicano são o 
fundamentalismo e o anglo-catolicismo.   

Enquanto a igreja católica pôde proteger sua tradicional autoimagem das consequências 
de uma consciência modificada de tempo com decretos autoritários da Cúria até a metade do 
século XX, após o fracasso do “modernismo”, por volta da virada do século, muitos movimentos 
artísticos se defrontaram com a tarefa de redefinir seu relacionamento com o próprio tempo, com 
o passado e com o tempo por vir. Quem quer que seja (ex. Erik Ernest Schwabach em 1913) 
que tenha anunciado o início de um novo período moderno, que supostamente deveria incluir “o 
agora e as próximas duas décadas pelo menos”, simplesmente não compreendeu a significância 
histórica das discussões estéticas da virada do século – isto é, a experiência concreta de que não 
era mais possível viver qualquer presente ou planejá-lo como um período unificado.135 Quem 
quer que seja que se afaste do presente desorientado e que olhe para trás para o passado, tais 
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como inumeráveis autores espanhóis no início do século XX, estaria ciente de que a literatura 
do século anterior não servia mais como modelo normativo mas poderia ficar viva apenas se um 
entendimento de como ela havia se modificado fosse alcançado: “Los clásicos [...] deben ser 
revisados e interpretados bajo una luz moderna. [...] no viviría el pasado si no estuviera sujeto 
a oscilaciones [...] la obra de arte está en perpétua evolución”.136

De fato, o relacionamento diferente do artista com o tempo é característico do século 
XX. Em vez da ideia, diacronicamente organizada, de uma série de estilos e teorias estéticas 
específicas de um determinado período, cujo último elo correspondente é a arte do presente, 
imaginamos que a cada momento presente somos capazes de reunir temas e procedimentos fora 
de uma cornucópia sincrônica.137O presente, então, momento de seleção dentre as possibilidades 
disponíveis para moldar o futuro, deve manter-se como o passado desse futuro.

A consciência da modernidade no século XX como um imperativo para a mudança

O abrangente verbete “modernité” na quarta edição francesa Encyclopaedia universalis 
(1973) confirma a aceitação definitiva do terceiro sentido de “moderno” na norma do discur-
so. Aqui não tentaremos mais determinar a “modernidade” do último presente (ou seja, nosso 
próprio) desqualificando o passado, mas, ao invés disso, definiremos modernidade como uma 
categoria de movimento, como uma morale canonique du changementXXV. Tal imperativo de mu-
dança resulta da consciência do presente como um momento transitório orientado para o futuro, 
diametralmente oposto a uma orientação para a tradição como base para um tipo de civilização: 
“C’est un mode de civilisation caractéristique, qui s’oppose au mode de la tradition”.XXVI138 
Não é incomum no uso contemporâneo do termo “moderno” o primeiro e o terceiro sentidos 
convergirem. Por exemplo, qualquer um que fale sobre a universidade moderna pode se referir, 
no primeiro sentido, às características dominantes para moldar uma instituição tradicional no 
momento, mas também pode no terceiro sentido, simultaneamente implicar que esse moldar está 
conectado ao futuro e terá de ser modificado nesse futuro. A aceitação do terceiro sentido de mo-
derno pela norma do discurso e o retorno ao seu uso no segundo sentido como uma designação de 
período, pode, é claro, ser admitido como tendências gerais complementares para a nossa história 
conceitual no século XX, até mesmo se elas não são igualmente válidas para uso no discurso em 
todos os campos de experiência. É precisamente o reconhecimento crescente da diferença dos 
desenvolvimentos históricos, por isso semântico, nos vários contextos da vida, uma das conquis-
tas da nossa consciência atual de modernidade, e é isso que dita as divisões da discussão a seguir.

              A práxis estética do século XX e a reflexão filosófica que a acompanha podem ser inter-
pretadas como uma redenção e crescente entendimento do conceito de modernidade de Baudelai-
re de 1859.139 O caráter transitório das obras de arte modernas não é mais sentido como um des-

XXV  N.Org. “moral canônica da mudança”.
XXVI  N.Org. “É um modo de civilização particular que se opõe ao modo da tradição”.
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tino fatal, mas uma negatividade desejada, como uma forma de resistência contra uma sociedade 
alienada: “Pour échapper à l’aliénation de la société présente, il n’y a plus que ce moyen: la fuite 
en avant”.XXVII140 Há mais de sessenta anos, Breton já havia celebrado as colagens de Picasso de 
1913, suas cores esmaecidas, comogrande arte, porque já haviam sido criadas na consciência de 
serem documentos de sua própria transitoriedade: “le périssable et l’éphémère, à rebours de tout 
ce qui fait généralement l’objet de la délectation et de la vanité artistiques, par lui ont même été 
recherchés pour eux-mêmes”.XXVIII141

Na melhor das hipóteses, esse tipo de estética negativa pode esquivar-se da alienação 
social. De qualquer maneira, ela se distancia do público por sua autoimposta obrigação de li-
quidar o movimento artístico mais recente tão logo ele se concretize. Desde 1960, uma nova 
geração de artistas tentou confrontar esse dilema do “modernismo dos avós” de duas formas.142 
Substituindo a obra de arte com sua performance, a arte conceitual anuncia “o fim do conceito 
de avant-garde”. Em vez do triângulo material, “atelier-galeria-museu”, temos o triângulo tem-
poral, “ideia-demonstração-agitação”.143 Mas, se esse programa não pode fazer nada mais do que 
nos ajudar a ajustar o sentimento de aceleração na rotatividade de estilos, que já era a experiên-
cia comum de avant-garde na virada do século, o princípio básico da pop art (nomeadamente, 
que qualquer objeto é potencialmente estético) se une então ao novo reconhecimento de que os 
artistas modernos podem permanentemente escolher e adaptar seus processos criativos a partir 
de uma abundância de possibilidades sincrônicas. O ponto de vista do observador designará as 
formas atualizadas respectivamente como “dentro” ou “fora”, enquanto o par de opostos antigo/
moderno, que corresponde ao esquema sequencial diacrônico, não desempenhará mais qualquer 
papel na concepção de pop art.  

            Em resposta à nova experiência do tempo, a historiografia teve de desenvolver métodos 
para lidar com a história presente e isolar esse campo problemático dos períodos autônomos do 
passado mais facilmente investigados. No título de seu livro Der Untergang des Abendlandes, 
Oswald Spengler registrava uma das primeiras tentativas de abrir caminho na selva de padrões 
tradicionais da historiografia. No prefácio da edição de 1917, ele chamou atenção para “uma fase 
na história mundial que abrange muitos séculos e em cujo começo atualmente nos encontramos”. 
A consciência de estar em tal cruzamento histórico decisivo, junto com a consciência crescente 
de desenvolvimentos históricos não sincronizados, fora do “pequeno e parcial mundo” da Eu-
ropa, levou Spengler a repudiar a segmentação tradicional em períodos da antiguidade, Idade 
Média e o moderno “como um esquema desprezível e sem sentido”. Foi precisamente “a transfe-
rência do início do moderno das Cruzadas para a Renascença e dali para o início do século XIX” 
por seus predecessores imediatos que lhe haviam provado que seria infrutífero tentar articular 
um desenvolvimento histórico que, em sua opinião, poderia apenas ser entendido e representado 
como um todo desde o seu início.144

XXVII  N.Org. “Para se escapar da alienação da sociedade presente, não há outro meio: a fuga desenfreada”.
XXVIII  N.Org. “o perecível e o efêmero, ao contrário de tudo que geralmente faz o objeto de deleite e vaidade 
artísticas, são por eles mesmos redescobertos”.
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            Quando as características básicas do antigo esquema são retidas hoje em dia, o moderno 
normalmente designa o último período do passado que pode geralmente ser considerado como 
autônomo. Ao mesmo tempo, é separado da história presente, que ainda está aberta e, por isso, 
inacessível com os mesmos métodos. Na edição de 1931 da Larousse, a história moderna é defi-
nida como o intervalo de tempo entre o final da Idade Média (1453), e a histoire contemporaine 
iniciada com a Revolução Francesa.145 Portanto, “moderno” dá nome a um tempo que está no 
passado e apenas toca o presente.146

          Apenas recentemente o par conceitual/temporal progressista/conservador como forma de 
rotular e distinguir grupos políticos e seus objetivos foi destacado de seu uso funcional para co-
munidades sociais ou ocupacionais. Luhmann mostrou que dada à crescente complexidade dos 
relacionamentos sociais, essa substituição foi necessária, até o ponto em que a filiação na mesma 
classe e ocupação não garantiu mais uma comunidade de interesses políticos.147A escolha de con-
ceitos temporais foi evidente, porque, considerando a “temporalização de toda existência” [Tem-
poralisierung alles Seienden] na sociedade burguesa, eles podem ser aplicados praticamente a 
qualquer objeto dado. A hipótese de Luhmann não explica, no entanto, porque são os predicados 
progressista e conservador, que possuem popularidade surpreendente, e nãouma oposição como 
moderno/antigo, ou ainda, para usar um exemplo concreto, porque é possível chamar de moder-
no um político conservador como Kurt Georg Kiesinger,XXIX148 mas raramente de progressista. 
Baseados em nossa interpretação da mudança na experiência do presente na virada do século, 
podemos sugerir uma resposta para essa questão aberta. Enquanto designações como moderno 
e antigo relacionam objetos ou pessoas com os períodos entendidos como presente ou passado, 
o código político de progressista e conservador, no sentido mais estrito de atos políticos e con-
ceitos de ação do presente, distingue-se entre dois tipos, cada um de acordo com um padrão do 
passado, ou estabelece a si mesmos a tarefa de moldar o futuro. Por isso, manifesta-se e constitui 
uma oposição entre duas formas de experiência temporal que somente aparecerá na fase tardia 
da sociedade burguesa.

             Na sociologia, “modernização” tem sido usada especificamente desde 1960 para descre-
ver os esforços de desenvolvimento dos países de terceiro mundo.149 Para que esse substantivo 
pudesse ser usado para descrever mudanças políticas, sociais e econômicas nas nações industria-
lizadas, indica que os dois tipos de mudança não são simultâneos. Pelo menos de nossa perspecti-
va, a modernização nos países subdesenvolvidos é determinada pelo desejo de alcançar os níveis 
vigentes nos países industrializados, e isso ocorreu em algum ponto entre a descolonização e o 
nosso próprio presente. Ao mesmo tempo, as nações industriais estão saindo desse presente para 
um futuro em aberto, sem serem capazes de prever o caminho desse movimento ou que forma 
esse movimento poderá assumir. 

             Apenas nas ciências naturais o paradigma do progresso permanente construído a partir 
das conquistas do passado – e por isso o conceito de modernidade também – se mantém indiscu-
tivelmente válido. O reconhecimento de que as ciências naturais tinham suas próprias leis já foi 
XXIX  N.Org. Político alemão que serviu como chanceler à Alemanha Ocidental de dezembro de 1966 a outubro 
de 1969. 
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uma das consequências da Querelle des anciens et des modernes. Ao mesmo tempo, como Valéry 
em 1931, é precisamente esse tipo de diferenciação da cognição histórica que nos deixa céticos a 
respeito do otimismo progressivo construído acerca das conquistas das ciências naturais. Valéry 
estabeleceu “accroissement de netteté et de précision, accroissement de puissance”XXX como as 
conquistas essenciais da época moderna, a partir das quais ele derivou suas esperanças para um 
aprimoramento na existência humana com respeito à “conversação, difusão e relação”.150 Mas, 
no que diz respeito à política social dos anos 1970, é exatamente essa correlação entre conquistas 
tecno-científicas e “qualidade de vida” que se tornou questionável. 

              A continuação dessa correlação no saber social é o foco de incontáveis estratégias de 
propaganda. Com mobiliário moderno ou cigarros “para pessoas modernas”, nós também nos 
libertamos do temor coletivo de sermos considerados fora de moda, o que é aparentemente moti-
vado pela experiência de um presente que está constantemente deixando para trás e se libertando 
do passado. Efetivamente, “a onda de nostalgia” tem sido interpretada pela psicologia social, no 
nível de ciência popular, como um contra movimento dessa busca incansável, embora não deva 
ser entendida como uma nova consciência da tradição. O rock-and-roll e Jugendstil estão “na 
moda”, o que significa que ambos são resultados válidos da seleção do reservatório a-histórico 
e poderiam ser colocados lado a lado amanhã por uma nova escolha coletiva e, portanto, torna-
rem-se “fora de moda”. Entretanto, o modo “nostalgia” não vai contra a lógica da consciência 
temporal do presente, mas encontra sua contingência nela.

Consequências historiográficas

A história do conceito de “moderno” confirma a conjectura de que “desde a metade do 
século XVIII uma mudança radical nos significados da tópica clássica continuou e [...] antigas 
palavras adquiriram novos sentidos que não requerem mais tradução quando abordam o nosso 
presente”. No final do século XVIII, durante aquele debate sobre estética no limiar do classicis-
mo germânico e do romantismo europeu, a separação do presente como um período “moderno” 
do modelo normativo de antiguidade foi completada, tornando-se, por sua vez, o ponto de partida 
para um entendimento filosófico da nova consciência do presente que iria alterar fundamen-
talmente o conceito de modernidade. Essa localização histórica clara da mudança decisiva de 
significado pode ser desempenhada apenas dentro da estrutura dos conceitos teóricos desenvol-
vidos no começo deste estudo, onde se argumentou que, como um método de história social, a 
história conceitual deve se concentrar acima de tudo nas mudanças da norma do discurso. Por 
exemplo, se nos concentrássemos exclusivamente na sequência das primeiras aparições, ou seja, 
nas seleções inovadoras de autores individuais de todas as possibilidades inseridas no sistema 
linguístico, então a Querelle – e não a mudança do classicismo para o romantismo – pareciam ser 
o ponto de virada no desenvolvimento do conceito de modernidade. A consequente orientação 

XXX  N.Org. “amplificação de clareza e de precisão, amplificação do poder”.
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da ação para antigos paradigmas foi mantida até o final do Iluminismo, e isso nos leva a assumir 
que a revelação teórica de um novo entendimento do tempo foi implementado pela Querelle não 
convergiu com a experiência coletiva por um século inteiro e, portanto, só foi realmente usado 
em exemplos isolados. A Querelle assumiu um significado sócio histórico como um evento na 
área de humanidades somente porque foram levantadas novamente as questões que Friedrich 
Schlegel e Schiller deixaram em aberto desde o final do século XVII, como resultado das respos-
tas desenvolvidas para a consciência romântica da modernidade.

            Por sua vez, a origem do conceito romântico de “moderno” é simplesmente um primei-
ro passo, observável após 1830, em direção à substituição do terceiro pelo segundo sentido de 
“moderno” dentro da norma do discurso. É o sentimento de aceleração temporal derivado dessa 
substituição que dá a essa história conceitual uma perspectiva relevante para a história social. En-
tretanto, sua contribuição para a história social apenas existe porque pode legitimar-se ao apontar 
para um projeto de pesquisa em andamento; Koselleck e Luhmann já levantaram a questão a 
respeito da razão pela qual a mudança na consciência do presente que se estabeleceu por volta 
de 1830 e chegaram a respostas complementares. Enquanto Koselleck explica a mudança na 
experiência do tempo como um ajustamento à “pré-condição empírica de um mundo que havia 
crescentemente se tecnologizado”,151 Luhmann a vê como determinada pela necessidade de pro-
jetar no futuro um superávit para uma ação potencial que entrou recentemente na consciência e 
que não é adquirida a partir do paradigma do passado.152 Pode-se concluir que desde então a tarifa 
de seleção como um meio de formular o futuro se separou das pressões da tradição. Luhmann 
introduz a crescente diferenciação funcional de s sistemas como pressuposto principal para o 
resultante “superávit de possibilidades”. A tecnologização do mundo, entretanto, é inseparável 
da intensificação da diferenciação de sistema.



43

Série Instituto Rural

Notas
i Hans Robert Jauss, “Literarische Tradition und gegenwärtiges Bewusstsein der Modernität” (1965), in Litera-
turgeschichte als Provokation, 5th ed. (Frankfurt, 1974), pp.11ff.; Jauss, “Antiqui/moderni (Querelle des Anciens 
et des Modernes)”, Historisches Wörterbuch der Philosophie 1 (1971), pp. 410ff.; Fritz Martini, “Modern, die 
Moderne”, in Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, founded by Paul Merker and Wolfgang Stammler, 2 
nd ed., Ed Werner Kohlschmict and Wolfgang Mohr, vol.2 (Berlin, 1958), pp.391ff; Jost Schneider, “Ein Beitrag 
zu dem Problem der Modernität”, Der Deutschunterricht 23 (1971), pp. 58ff.; Marie Dominique Chenu, “Antiqui, 
moderni”, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 17 (1928), pp. 82 ff.; Ernest Robert Curtius, Eu-
ropäisches Literatur und lateinisches Mittelatter, 6th ed. (Bern, Munich, 1967), pp. 257ff.; Walter Freund, Moder-
nus und andere Zeitbegriffe des  Mitterlalter (Cologne, Graz, 1957); Elisabeth Gössmann, Antiqui und Moderni im 
Mittelalter: Eine geschichtliche Standortbestimmung (Paderborn, 1974); Johannes Spörl, “Das Alte und das Neue 
im Mittelalter”, Historisches Jahrbuch (1930), pp. 297ff., 498ff.; Jochen Scholobach, Zyklentheorie und Perioden-
metaphorik: Studien zur bildlichen Sprache der Geschichtsreflexion in Frankreich von der Renaissance bis zur 
Frühaufklärung (Munich, 1976); Siegrun Bielfeldt, Die čechische Moderne im Frühwerk Saldas: Zur synchronen 
Darstellung einer Periodenschwelle (Munich, 1975). Para o período tratado na terceira sessão, os seguintes estudos 
são relevantes para a história conceitual: H. R. Jauss, “Schlegels und Schillers Replik auf die ‘Querelle des Anciens 
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xxii Nathan Edelmann, “The Early Uses of ‘Medium Aevum’, ‘Middle Ages’” in: Romanic Review 29 (1938), pp. 
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xxxv Cf. Hans Urich Gumbrecht, Funktionen politischer Rhetorik in der französischen Revolution (Munich, 1978) 
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lxix Alphonse de Lamartine, Histoire de la restoration, Oeuvres complètes, vol. 17 (Paris, 1861), p. 3. Para esse 
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dos estudos germânicos na Alemanha (sobretudo no século XIX), veja Hans Ulrich Gumbrecht “Mittelhochdeutsche 
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de seu tempo, por exemplo, como uma crítica em sua carta para Bourget, em 27 de abril de 1878: Vous, poète moder-
ne, vous détestez la vie moderne... Vous n’acceptez pas franchement votre âge[...] Pourquoi trouver une gare laide? 
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direção aos países românticos? Elas são trágicas e charmosas, nossas ruas”]; como um critério para incluir Alphonse 
Daudet na escola naturalista: “Il appartient au groupe des naturalistes... Toutes ses oeuvres sont prises em pleine vie 
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90 anos da Odisséia de Bloom, de James Joyce

    Munira H. Mutran (Universidade de São Paulo)

Nos noventa anos da publicação de Ulysses, de Joyce, de The Waste Land, de T. S. Eliot, 
e da realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, eventos que aconteceram em 1922, 
não poderíamos deixar de avaliar a cena literária que se convencionou chamar de Modernismo. 
Quando começou? Para nossa discussão, podemos nos fixar no período de 1880 – 1930, que nas 
literaturas de expressão inglesa é associado com Oscar Wilde, W. B. Yeats, Ezra Pound, T. S. 
Eliot, Gertrude Stein, J. Joyce, Virginia Woolf e S. Beckett. Tal lista, ainda incompleta, é indí-
cio da necessidade do emprego do termo “modernismos”, como quer Frank Kermode no ensaio 
“The Modern”; que se inicia com o subtítulo “Discriminations of Modernisms” (48), tanto que 
a amplitude e alcance do movimento leva alguns críticos a usar expressões como “pré” “paleo”, 
“neo”, “alto” - modernismo, estabelecendo diferenças e tendências entre uma primeira e segun-
da fases. Na verdade, nas últimas décadas do século XIX conviviam em Paris e Londres, por 
exemplo, diferentes maneiras de representação da realidade, os chamados “ismos” – Realismo, 
Romantismo, Naturalismo, Decadentismo, Esteticismo e Simbolismo; esse momento decisivo 
foi definido por George Moore como “batalha das estéticas”

Numa hora de encantamento e estranho esplendor, quando os últimos tons e 
belezas da literatura romântica permaneciam no entardecer que surgiu o Rea-
lismo, num imenso fulgor de cores e luz sem fronteiras, e quando aparecem no 
palor mortal do zênite, como bandeira branca oscilando levemente, os Simbo-
listas e Decadentes (1972, 107). 

Moore chama esse momento de “hora de convulsão artística” e assim o descreve:

Jamais existira tão inesperado fluxo e confluxo do desejo artístico, tal aspiração 
na alma humana, tanta paixão desenfreada, tanta lânguida febre, tanto eretismo 
cerebral. O troar e a poeira da batalha diária dos Realistas continuava no res-
plendor do pôr-do-sol, as armas dos Românticos faiscavam, e os pálidos e espi-
rituais Simbolistas, cuja presença ninguém havia percebido, a tudo assistiam e 
esperavam (1972, 107).

Já no fim do século, Yeats anunciou, além dos “ismos”, uma outra forma de representação 
da vida, o uso do mito: em seu ensaio de 1898, “O Outono do Corpo” (o título, uma referência ao  
fin-de-siècle), o poeta, após examinar os métodos mimético e simbolista, parece acreditar numa 
nova modalidade de poesia. Em suas alusões a um velho vagando por ilhas encantadas, sua volta 
ao lar, a forma fugidia de uma deusa e o revoar de flechas (certamente referindo-se à Odisséia 
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de Homero) Yeats prevê o retorno à tradição e à prática que ele adotara de reescrever as lendas 
e os mitos celtas e gregos para definir e compreender o seu presente. Como Yeats anteviu, Eliot 
e Pound na poesia e no teatro, e Joyce, na ficção, retomaram o mito e o transformaram com seu 
“talento individual” – famosa expressão de Eliot sobre as relações intertextuais.

Quanto a Joyce, ele não teve dúvidas: lançou mão de todos os “ismos”, numa solução 
para “a batalha das estéticas”, e ainda se valeu do mito em Dublinenses (1914), O Retrato do 
Artista Quando Jovem (1916) e Ulisses (1922).

A intertextualidade é, portanto, uma das características do Modernismo. Wilde, por 
exemplo, vai buscar inspiração na Bíblia para escrever Salomé (1892), peça cujo complicado 
processo de adaptação recria a narrativa bíblica e, ao mesmo, tempo estabelece paralelos entre o 
período de decadência representado por Herodes e sua corte e o fin-de-siècle, e aproxima a queda 
de Roma à do Império Britânico com todas as conotações que a palavra “queda” sugere. Poetas 
simbolistas e decadentes viam o entardecer do século com tristeza e tédio, e representavam a at-
mosfera finissecular e as civilizações envelhecidas por meio das folhas mortas em poemas como 
o já mencionado “Autumn of the Body”, de Yeats, “Plainte d’Automne”, de Mallarmé, “Autom-
ne”, de Paul Valéry, “Les Feuilles d’Automne” e “Les Chants du Crepuscule”, de Vitor Hugo.

Em The Picture of Dorian Gray, de Wilde, a trama intertextual levou vários críticos a 
afirmarem que em Poe, Gautier, Hawthorne, Rossetti, Huysmans e Pater estavam as múltiplas 
fontes do romance. No entanto, Dorian Gray, embora seja um reflexo da cena literária decadente 
dos 90, recria principalmente os mitos de Narciso e Fausto. Dorian contempla sua beleza, não 
na fonte, mas no quadro, e diz: “Estou apaixonado por ele, Basil, é parte de mim” (1994, 36). 
Ouvindo as palavras de Henry / Mefisto sobre o passar do tempo que deixará sulcos em seu 
rosto e transformará sua beleza, Dorian exclama: “Como isto é triste!” E afirma, convicto, que a 
juventude é a única coisa que vale a pena ter. Se o Fausto, de Marlowe, vende sua alma ao demô-
nio para alcançar o conhecimento absoluto, Dorian o faz para conservar a juventude e a beleza 
eternas. Nestas palavras está o “pacto”: “Para isso – para isso – eu daria tudo: sim, não há nada, 
absolutamente nada, que eu não daria! Eu daria minha alma” (1994, 37).

Vemos, pois, que a tendência de reescrever obras e mitos está muito presente no período 
finissecular. E quais as outras tendências? Tenho espaço apenas para tocar nas mais importantes 
encontradas na obra de Joyce, e uma delas é a presença da grande cidade (e não o campo ou a 
cidadezinha) que às vezes chega a ser como uma personagem nos romances e contos. Para Joy-
ce, essa cidade é Dublin que, segundo ele, se desaparecesse um dia, poderia ser reconstruída em 
detalhes através de sua ficção. Esse aspecto do Modernismo já havia se manifestado, por exem-
plo, em The Leaves of Grass (1855), de Walt Whitman, que olhava com admiração e otimismo 
para os sinais do progresso representado pelos portos e navios; pelas locomotivas; pelas fábricas 
e suas chaminés; pelas ruas apinhadas de gente apressada indo para o trabalho. Em “Crossing 
the Brooklyn Ferry”, o poeta olha para as multidões de homens e mulheres, centenas e centenas 
voltando para o lar e deseja abraçar cada uma dessas pessoas. Em “City of Ships”, uma apolo-
gia à cidade moderna que desperta sentimentos de assombro no poeta, ele exclama: “Cidade 
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do mundo! (pois aqui se encontram todas as raças / Todas as terras do mundo trazem algo para 
ti) / Orgulhosa e apaixonada cidade – ardente, louca, extravagante cidade” (212). A admiração 
de Whitman pelas máquinas pode ser ilustrada pelo poema “To a Locomotive in Winter”, onde 
ele descreve apaixonadamente “seu negro corpo cilíndrico”, “seus faróis protuberantes a olhar 
fixamente ao longe”, “sua série de vagões, seguindo, obedientes, e alegremente seguindo” – tudo 
isso sugerindo um ser vivente, belo, que é “o símbolo do moderno – emblema do movimento e 
força – pulso do continente” (323).

Também Baudelaire, em “O Pintor da Vida Moderna” (1863) enfatiza a força artística da 
pintura das cidades e afirma que a modernidade admira a eterna beleza e a estonteante harmonia 
na vida das capitais; não sem razão Walter Benjamin chamou Paris de Capital do Século XIX. 
Não só Paris mas Viena, Londres, Nova York, a Paulicéia Desvairada, Moscou e outras metrópo-
les, exprimem a modernidade.

Outra característica marcante do Modernismo em Joyce é o tratamento do tempo; agora, 
em vez de linear, cronológico, com “flashbacks”, o tempo é expandido para se adaptar ao fluxo 
da consciência, como no muito discutido episódio de Molly Bloom que acontece no fim do livro 
de quase novecentas páginas (na edição da Penguin) com a narrativa de apenas um dia, 16-6-
1904, na vida dos protagonistas. Em Mrs. Dalloway, romance de 1925, Virginia Woolf, prova-
velmente sob a inspiração de Ulysses, faria o mesmo. A aproximação entre os dois romances não 
é tão absurda quanto possa parecer pois em A Writer’s Diary, no dia 26 de julho de 1922, Woolf 
comenta que precisa terminar a leitura de Ulysses; mas não leu mais que duzentas páginas, um 
terço, do livro; diz-se “excitada, entretida, interessada e encantada” pelos primeiros capítulos, 
tendo lido até o fim da cena do cemitério; mas depois, os episódios seguintes a deixaram perple-
xa, entediada, irritada e desiludida (47). Quanto ao seu trabalho, está laboriosamente tentando 
dragar Mrs. Dalloway de sua mente e só conseguindo trazer baldes leves. Diz ela “Não gosto 
desta sensação. Estou escrevendo depressa demais” (48).

Não podemos deixar de assinalar um aspecto bastante discutido do Modernismo, o ex-
perimentalismo linguístico. Diz-se, sobre Joyce, que ele “explodiu” a língua inglesa, criando e 
recriando sempre, às vezes por meio da aproximação da prosa com a poesia (o parentesco do 
conto com o poema já havia sido apontado por Poe) e com a música, como veremos no episódio 
“As Sereias”.

A partir de agora vou tentar elaborar algumas reflexões sobre uma das características 
do moderno em Ulysses, a intertextualidade entre a Odisséia, de Homero e o romance do autor 
irlandês cujos paralelos foram sugeridos pelo próprio escritor; nesse sentido, Joyce, com sua 
preocupação em explicar a gênese de Ulysses ostenta a figura do escritor-crítico moderno, como 
Ezra Pound, T. S. Eliot, V. Woolf, W. B. Yeats e Wilde, que tiveram o cuidado de refletir sobre 
sua própria obra e sobre a de outros escritores em relação ao processo criativo em cartas, diários, 
prefácios, introduções, entrevistas e até em manifestos.
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Na introdução a Ulysses da edição de 1992, Declan Kiberd relata que desde criança Joy-
ce gostava de fazer listas e inventar sistemas; quando, muito mais tarde, tentou vencer as areias 
movediças de Ulysses, decidiu que já estava na hora de fazer um mapa; o resultado foi o famoso 
diagrama publicado em James Joyce’s Ulysses (1930), de Stuart Gilbert, que mapeia os dezoito 
episódios, cada um deles representado por uma arte, uma cor, um símbolo, uma técnica e um 
órgão do corpo humano; os títulos dos episódios referem-se a personagens ou episódios da Odis-
séia de Homero (1993, XXII) que Joyce adotou para dar forma a sua narrativa.

No caótico mundo moderno, o texto grego fornece uma moldura para coordenar o caos; 
tal processo de transposição é chamado por Edmund Wilson, em Axel’s Castle de “princípio do 
palimpsesto”, técnica que se assemelha ao que os monges-escribas faziam nos mosteiros medie-
vais, quando reaproveitavam pergaminhos, raspando um texto para escrever outros no seu lugar. 
Após tal procedimento, alguns elementos do texto antigo apareciam no novo, resultando daí um 
terceiro. Às vezes, o resultado é simples, com duas ou três superposições, ou complexo, quando 
mais resíduos são incorporados, resultando em diferentes efeitos: re-invenção, desleitura, paró-
dia, pastiche, aculturação e outros. O método adotado por Joyce é ironicamente sintetizado por 
Pound em sua elogiosa recepção do romance: “o nosso autor invadiu a propriedade do épico para 
caçar e pescar” (1954, 406). 

O enredo e os temas da Odisséia são seguidos de perto em Ulysses; no entanto, Joyce 
coloca os protagonistas em Dublin, no dia 16 de junho de 1904. Os “líquidos caminhos” por onde 
Odisseu vagou durante dez anos são o labirinto das ruas da cidade naquele dia.

Na primeira parte da Odisséia, Telêmaco viaja em busca do pai que desaparecera depois 
da Guerra de Tróia, e na segunda, são narradas as peripécias do herói até sua chegada à Itaca; 
na terceira e última parte, após regressar ao lar com a ajuda dos deuses, Odisseu extermina os 
pretendentes à mão de Penélope. Ao longo do épico, Odisseu distingue-se pela força, audácia, 
astúcia e agilidade mental, mas não pela sabedoria. É quase um deus e suas ações têm reflexo na 
História. Em contraste, Bloom é um homem comum, judeu de meia-idade, cuja esposa, Molly é 
o oposto de Penélope; tem uma filha de quinze anos, e lembra constantemente do filho que teria 
então doze anos se não tivesse morrido logo depois do nascimento. Bloom também lembra, com 
tristeza, o suicídio de seu pai.

Se Odisseu enfrenta Calipso; os Comedores de Ópio; Circe; as Sereias; Cila e Caríbdis; 
os Ciclopes; o Hades; e outros perigos, por 10 anos, Bloom, em um único dia luta contra as 
tentações e perigos em vários lugares, quando o tempo “dura” e se desdobra, estendendo-se ao 
máximo. A grandeza do protagonista não está em sua força física nem nos feitos heróicos; ele é 
“pequeno” dentro da Pequena História e suas tribulações são de outra natureza.

Em “Hades”, que considero o episódio mais bem sucedido em termos de paralelos homé-
ricos e principalmente por caracterizar Bloom como “Everyman” (“Todomundo”), Joyce utiliza 
o humor negro para falar da morte que aterroriza todo ser humano. Na Odisséia, o herói vai ao 
país dos mortos; durante a viagem predomina a escuridão; o negro barco passa por escuros cami-
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nhos envoltos em névoas, na noite de nebulosas trevas. Ao chegar à mansão de Hades e Perséfo-
ne, é necessário o sacrifício de um carneiro todo negro cujo sangue de negros vapores é sorvido 
pelas almas para que Odisseu possa com elas comunicar-se.

Em “Hades” Bloom está longe de casa como marido e como pai. De manhã, prepara o chá 
para Molly, que é Calipso e Penélope, e inicia sua jornada cheia de perigos e tentações como a 
do suicídio, da violência, da vingança, do ópio, do sexo e da religião, da loucura, e sobretudo do 
medo do vazio. Nessa manhã vai ao enterro de um vizinho com alguns amigos. O coche fúnebre 
passa lentamente pelas ruas de Dublin, e as conversas e eventos todos giram em torno da morte 
e do terror que as pessoas sentem ao pensar na hora final. Bloom, assim, imagina este momento 
pelo qual todo ser humano deve passar:

Bem, é um longo repouso. Não sentir mais.

É no momento que se sente. Deve ser infernal 

- mente desagradável. Não pode crer no início. Engano deve ser: vez de outro 
qualquer. Tenta na casa ao lado. Espera, eu queria. Eu não fiz ainda [...] Bela 
mudança de clima. Da frigideira da vida para o fogo do purgatório (Houaiss, 
1977, 126).

Horrorizado, Bloom vê um rato cinza obeso “ao lado da cripta”: “um daqueles gajos 
liquidaria rápido um sujeito. Deixaria limpos os ossos de quem quer que fosse” (Houaiss, 130); 
mais horrorizado ainda ele fica ao ver os coveiros jogando pesados torrões de terra sobre o cai-
xão. E se ele estivesse vivo todo o tempo? 

... Não, não, ele está morto. Segunda-feira morreu. Devia haver alguma lei para 
furar o coração e dar certeza ou um relógio elétrico ou um telefone no caixão e 
alguma espécie de respiradouro de tela (Houaiss, 1977, 126). 

Chega ao fim, no entanto, a viagem ao país dos mortos, e Bloom vê, com grande alívio, 
os portões de saída que “luziam à frente: ainda abertos”: 

De volta ao mundo de novo. Assaz deste lugar. Traz-te um tico mais para perto 
cada instante [...] Provoca logo em seguida arrepios [...] Tanto que ver e ouvir, 
e sentir ainda. Sentir vívidos seres cálidos cerca de ti. Deixa-los dormir em seus 
leitos bichados. Não irão pescar-me desta feita. Leitos quentes: quente plenis-
sanguínea vida (Houaiss, 1977, 131).

Na paródia da visita aos mortos, predominam o trágico, o grotesco e o humor negro; 
outros episódios, como “Ciclopes”, revelam o uso da ironia, do humor e da sátira. Vejamos em 
poucas palavras o que acontece nesse episódio na Odisséia. O herói e amigos, chegando à ilha 
dos gigantes “selvagens, sem noção de justiça e de lei” escondem-se em uma caverna de um de-
les, Polifemo. São descobertos e dois deles são devorados pelo gigante no jantar; de manhã, mais 
dois sofrem o mesmo destino. Ao sair da caverna, Polifemo fecha a entrada com uma imensa 
pedra. Astuto e ardiloso, Odisseu afia um longo galho de oliveira e o endurece na chama. Quando 
o gigante, após tomar vinho, adormece, eles furam-lhe o olho e por meio de outros ardis, conse-
guem fugir. Não contente com a vitória apenas, e já alcançando os barcos, Odisseu grita insultos 
a Polifemo:
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Ciclope, quando algum dentre os homens mortais te interrogar sobre tua vergo-
nhasa cegueira do olho, dize-lhe que foi Odisseu quem o cegou, o saqueador de 
cidades, filho de Laertes, morador em Ítaca (Odisséia, 1989, 111). 

Enfurecido, Polifemo apanha um penhasco e o arremessa em direção aos barcos, mas não 
os atinge.

No episódio correspondente em Ulysses, Joyce satiriza o exacerbado nacionalismo ir-
landês que leva à violência e ao terrorismo. Tendo marcado encontro com os amigos em um bar 
para arrecadar dinheiro para a viúva e filhos do amigo que fora enterrado de manhã, depara-se ali 
com o Cidadão, espécie de gigante que usa um tapa-olho devido a ferimentos de seus tempos de 
guerrilha. Esse homem tem um cachorro mais agressivo que ele. Atacando Bloom por ser judeu, 
o Cidadão refere-se também, com palavras cruéis, aos casos extraconjugais de Molly. O duelo 
verbal entre Bloom e ele, cujo assunto preferido é a política, mostra sua visão estreita, grosseira 
e preconceituosa acerca de vários assuntos, que contrasta com a visão humanista de Bloom. O 
Cidadão, cego aos argumentos do protagonista que só o irritam mais ainda, deixa bem claro seu 
preconceito, não só em relação aos ingleses mas também em relação aos judeus. Diz ele que não 
quer mais estrangeiros na Irlanda e pergunta a Bloom: “Qual é a sua nação, se me permite a per-
gunta?” “A Irlanda – fala Bloom – Nasci aqui. A Irlanda” (Ulisses, 1977, 377).

O Cidadão fala com amargura sobre a nação, “espoliada, insultada, perseguida”, ao que 
Bloom retruca:

- Mas é inútil [...] Força, ódio, história, tudo isso. Isso não é vida para homens 
e mulheres, insultos e ódios. E todo mundo sabe que é exatamente o contrário 
disso que é a verdadeira vida.

- Que é? – fala Alf.

- O amor – fala Bloom – quero dizer, o contrário do ódio. (Ulisses, 1977, 378)

O Cidadão recebe estas informações com ironia e volta ao ataque chamando Bloom “um 
apóstolo do gentio” e ri do “amor universal” dizendo que “esfola ao teu próximo é o seu lema” 
e conclui com sarcasmo referindo-se à Molly; “Amor, Moya. Ele é um belo exemplo de Romeu 
e Julieta” (Ulisses, 1977, 379).

A essa altura, a discussão fica perigosa e os amigos arrastam Bloom para fora do bar. Pa-
rodiando a derrota do Ciclope, Joyce mostra o grupo entrando em uma charrete, perseguidos pelo 
Cidadão, urrando e lançando uma lata vazia de biscoitos na direção de Bloom, mas cegado pela 
luz do sol, erra o alvo. Eles são cercados por uma pequena multidão de curiosos que ri e aplaude, 
e que ouve os gritos de Bloom, enquanto o cavalo assustado dispara rua abaixo, seguido pela 
lata rolando ruidosamente e pelo cão, latindo, raivoso aos gritos do Cidadão: “Pega, Garry! Atrás 
dele, menino”. Bloom, triunfante, brada: “Mendelssohm era judeu e Karl Marx e Mercadante e 
Spinoza. E o Salvador era judeu e seu pai era judeu. O teu Deus” (Ulisses, 1977, 388).
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Apesar da paródia e do humor, “Ciclopes” demonstra que o anti-herói do século XX pode 
ter o espírito crítico, a iniciativa, a bravura e a audácia do herói antigo, no seu pequeno mundo. 

Em “As Sereias” a condição trágica de Bloom e seu sofrimento, são enfatizados; nesse 
episódio, o encontro com o vulgar Blazes Boylan, amante de Molly, o entristece terrivelmente. 
Para representar os acontecimentos no Ormond Hotel, Joyce tenta aproximar a literatura da mú-
sica. Numa carta, ele conta:

Terminei ‘As Sereias’ há pouco. Muito trabalho. Escrevi este episódio com os 
recursos técnicos da música: é uma fuga em todas as suas notações musicais: 
‘piano’, ‘forte’, ‘rallentando’, e assim por diante; também aparece ali um quin-
teto, de minha obra preferida de Wagner [...] não descobri outro modo de des-
crever as seduções da música” (cit. Kiberd, p. 1043 ). 

Segundo a Pequena História da Música, de Mário de Andrade, na fuga há uma expo-
sição, o desenvolvimento e o estreito – em “As Sereias” é clara a divisão entre a primeira e a 
segunda parte. O episódio começa com “Bronze by Gold” e termina com Begin! (Começar!), 
constituindo, portanto, a exposição. O início deste trecho ilustra a musicalidade dos sons, o ritmo 
e as aliterações. 

Vejamos em Homero, brevemente, o episódio: Circe adverte Odisseu sobre o perigo de 
escutar a canção melodiosa das Sereias e o aconselha a colocar cera nos ouvidos dos tripulantes 
do navio; ele próprio, se desejasse ouvi-las, sem ser seduzido, deveria ter os pés e as mãos amar-
rados ao mastro.

No romance, no Ormond Hotel, às quatro horas da tarde, as Sereias, as garçonetes, Bron-
ze, porque está bronzeada das férias na praia, e Gold, porque seus cabelos são loiros, servem as 
bebidas. Todos os sons – da rua, do bar e do restaurante (onde Bloom vê sem ser visto) – que 
são ouvidos separadamente no “desenvolvimento”, fundem-se na exposição, com sons de cascos 
de cavalo da cavalgada real; de “jingle-jangle”, da chegada de Boylan na charrete; de arrancar 
lascas de unha; de xícaras tilintando na bandeja; de exclamações indignadas das garçonetes, 
chamando o garçon de impertinente e insolente; do brinde com os cálices; de buzinas e barulho 
de trânsito; de palmas, aplaudindo o cantor ou pianista; das moedas, ao serem colocadas na caixa 
registradora; da liga esticada com força para que seja ouvido o ruído que faz na coxa (o vulgar 
pedido de Boylan para Miss Douce para “sonnez la cloche”), e, finalmente, o som da bengala 
do afinador de piano cego batendo no passeio e o som do “ventinho miudinho”, que encerram o 
episódio. O trecho é extremamente sonoro, como se pode imaginar, e deve ser lido em voz alta 
(de preferência no original, pois a tradução, inevitavelmente, perde muito dos efeitos sonoros).

No desenvolvimento, as garçonetes ouvem e veem os cavalos passando, e percebem que 
um homem as encara insistentemente; elas riem, pois sabem que são sedutoras; na presença de 
Boylan, respiram, ofegantes, e sentem os lábios e as mãos úmidos. Flertam com todos os ho-
mens, mas os desprezam: “Os homens não são terríveis idiotas?” Existem muitas outras sereias 
que aparecem, ou são apenas mencionadas. Molly, sedutora, sensual, cantora profissional (seduz 
com o canto) em tournés organizadas por Boylan, em solteira “foi filha do regimento”; Martha, 
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com quem Bloom mantém uma correspondência platônica, tenta seduzi-lo com palavras român-
ticas; a vendedora de papel de carta que sorri insinuantemente para Bloom; a Sereia do cartaz 
que faz propaganda dos cigarros “A Sereia”, “a melhor baforada”; não deixa de ser uma sereia 
a prostituta que Bloom vê ao sair do Ormond. Ao fitá-la ele pensa compassivo: “Me vê, vê-me? 
Parece grotesca de dia. Cara de estearina. Dane-se! Oh, bem, ela precisa viver como todo o mun-
do. Olhemos para dentro” (Ulisses, 1977, 330).

No entanto, no meio desse grande número de sereias, a mais perigosa é a Irlanda, com 
seu canto que leva os jovens nacionalistas para a morte, como W. B. Yeats mostrou em Cathleen 
ni Houlihan. Nessa peça, uma velha desamparada (que no fim se transforma em linda mulher) 
suplica ao jovem que abandone a noiva na véspera do casamento, que abandone pais e irmãos 
e amigos, e um futuro promissor, com um novo lar e filhos, para segui-la. E ainda avisa: “Essa 
é uma espinhosa missão para aqueles que vão me ajudar. Muitos que agora têm o rosto corado, 
o terão pálido; muitos que são livres para percorrer as montanhas e os pântanos e riachos serão 
obrigados a percorrerem as duras ruas de países distantes” (Yeats, 1974, 254). 

Mas o aspecto sedutor da súplica está na promessa, na canção que a velha entoa ao desa-
parecer:

Eles serão lembrados para sempre;

Eles viverão para sempre;

Eles terão voz para sempre;

O povo os ouvirá para sempre (1974, 255)

Enquanto as coisas acontecem no Ormond, Bloom e Boylan vagam pelo labirinto de Du-
blin. Bloom encontra um amigo, resolvem almoçar; no restaurante, vendo sem ser visto, brinca 
com o elástico do pacote que carrega, atando e desatando os dedos. Começam a cantar no bar 
– árias, operetas, baladas. Quando Boylan entra no bar, inicia-se “The Croppy Boy” cujo tema é 
a traição. Bloom sabe que quando Boylan se despede das moças, ele está indo se encontrar com 
Molly – mas nada faz. Não ouve o canto, o clamor da violência ou da vingança. Além de sua 
grande tristeza com a traição de Molly, pensando no filho e no pai e na velhice:

Tudo ido. Tudo caído. (...) Eu também, último de minha raça. Milly jovem estu-
dante. Bem, culpa minha talvez. Seu filho, Rudy. Muito tarde agora. E se não? 
Se não? Se ainda? Ele não alimentava ódio.

Ódio. Amor. Isso são nomes. Rudy. Breve sou um velho. (Houaiss, 1977, 324).

Ao sair, a cidra gasosa e o fígado com bacon se manifestam. Vê numa vitrine um pôster 
de Robert Emmett, rebelde de 1803, grande herói nacional considerado sagrado por todos os 
movimentos em prol da Irlanda. Como no “Ciclopes”, o nacionalismo violento é aqui criticado. 
Ao olhar o pôster, Bloom lê as palavras de Emmett no banco dos réus: “Que o meu epitáfio seja 
escrito somente quando meu país tiver lugar entre as nações; somente então, e não antes, escre-
vam o meu epitáfio”. Enquanto lê, o desconforto aumenta. Espera passar uma senhora. O bonde 
que se aproxima, barulhento, é a oportunidade esperada. Alívio!
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Não é, pois, surpresa nenhuma a reação violenta ao Ulysses por vários motivos; um deles, 
é o uso da sátira do culto ao herói, como o de Emmett. Para Joyce, seu protagonista é o verdadei-
ro herói porque é um homem comum que consegue sobreviver ao sofrimento e às tentações do 
dia a dia. Em contraste com Bloom, Blazes Boylan é repulsivo; não é descrito como um homem 
inteiro, mas definido por partes do corpo ou partes do vestuário, como “chapéu alegre passando 
num carro de passeio”, “sapatos elegantes castanho amarelados”. É também som, “jingle-jan-
gle”. Sobre ele Miss Douce diz que é a essência da vulgaridade.

A Odisséia em Dublin é de Bloom, consciente da passagem do tempo e do amor que 
acaba “Deixe que as pessoas se apaixonem: depois separe-as violentamente. Morte. Explos. A 
vida humana”. Bloom é acima de tudo compreensivo e bondoso. Tenta entender Molly e Milly; 
tenta ajudar a viúva do amigo; vai visitar a vizinha no hospital; segue Stephen até o bordel e o 
leva para casa; sente ternura e compaixão pelos semelhantes (o garçom cansado, a prostituta) e 
até pelos animais. Tem uma gata que trata com amor:

O senhor Bloom olhava curiosamente, carinhosamente a fléxil forma negra. 
Limpa de ver: o lustro de seu pelo nédio, o tufo branco sob a raiz de seu rabo, 
os lampejantes olhos verdes.

- Leite para a bichaninha – disse ele.

- Minhau! (Ulisses, 1977, 62).

Há uma grande distância entre a visão de mundo de Joyce, através de Bloom, e a visão de 
Eliot em “The Waste Land” (de 1922) outro marco do modernismo. No poema de Eliot, o mundo 
pós-guerra é uma terra seca, árida, onde predomina o “gélido silêncio” pois cada ser humano 
encontra-se em uma prisão buscando a chave que poderá libertá-lo. As árvores estão mortas, não 
dão sombra nem frutos. Em vez de flores, plantam-se cadáveres. A secura da cidade – física e 
espiritual – provém da ausência da água, símbolo do nascer de novo; tal ausência atormenta esta 
multidão de mortos-vivos caminhando pela ponte de Londres rumo ao trabalho – tão diferente 
da multidão de trabalhadores em Manhattan, cheios de entusiasmo, e de Bloom, ansiando pela 
“quente plenisanguínea vida”, que combina com o “Yes” de Molly em seu famoso monólogo. 
Bloom enfrentou o maior perigo de todos, a tentação de ver a vida “significando nada” numa ób-
via alusão ao monólogo de Macbeth. Segundo Declan Kilberd, “ele é o herói comum que sobre-
vive; tem a capacidade de suportar em vez de impor o sofrimento” (Introdução a Ulysses, xiv).

Quando penso em Bloom vejo nele “Everyman”, Odisseu e também Sísifo, que, segundo 
o ensaio “The Myth of Sisyphus”, de Albert Camus, foi condenado pelos deuses a empurrar eter-
namente uma grande pedra morro acima, de onde ela despencaria devido a seu próprio peso. Eles 
haviam pensado, os deuses, com razão, que “não existe castigo mais terrível do que o trabalho 
inútil e sem esperança” (Camus, 1935, 88). O ensaísta ainda observa que Sísifo foi considerado 
por Homero “o mais sábio e o mais prudente dos mortais” (88). Depois de sua morte, Sísifo, 
que amava profundamente a vida, obteve permissão para um breve retorno ao mundo dos vivos; 
porém, ao ter contato com o sol, a água, as tépidas pedras e o cintilante mar, recusou-se a voltar 
ao mundo subterrâneo, para a escuridão. Os deuses lhe dão um tipo de castigo “em que todo o 
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ser se esforça para chegar a nada” (89). Assim, toda vez que Sísifo e sua pedra alcançam o topo, 
ela despenca para a planície, e ele terá que empurrá-la outra vez. Ele volta à planície e retoma 
a tarefa. O ponto principal do ensaio de Camus está no paralelo que estabelece entre o mito e o 
homem contemporâneo:

O trabalhador de hoje trabalha nas mesmas tarefas todos os dias de sua vida, um 
destino que não deixa de ser absurdo. Mas é trágico somente nos momentos em 
que isso se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, fraco, mas rebelde, 
conhece toda a extensão de sua infelicidade: é o que ele pensa durante a desci-
da. A lucidez que é seu tormento é ao mesmo tempo a coroa de sua vitória. Não 
existe nenhum tipo de destino que não possa ser vencido pelo desdém (Camus, 
90).

Camus conclui que “a luta para chegar às alturas é suficiente para alegrar o coração de um 
homem. Devemos imaginar um Sísifo feliz” (91).
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Contradições milionárias: memórias do modernismo (e do moder-
no) nas artes visuais brasileiras

Patrícia Dias Guimarães (UFRJ)

Uma sugestão de Blaise Cendrars:  - Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro 
gira a manivela do desvio rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção 
oposta ao vosso destino.

Oswald de Andrade, Manifesto Pau-Brasil, 1924

Paradigmas & querelas

Desde seu início simbólico na Semana de Arte Moderna de 1922, a singularidade do Mo-
vimento Modernista Brasileiro nas artes visuais tem sido definida, inclusive por seus próprios 
agentes, pela adesão ao tema da brasilidade e/ou à ideologia do nacional popular. Para um agente 
emblemático da literatura e da política cultural modernista como Mário de Andrade, não haveria 
qualquer contradição entre a afirmação do nacional e o alcance universal em arte. Porém, de 
acordo com relevantes discursos da crítica & historiografia da arte local elaborados a partir dos 
anos 1950, ou seja, após a vigência efetiva do chamado período modernista (em geral situado 
entre os anos 1922 e 1945), esse traço particularíssimo colocaria nosso “modernismo periféri-
co” na contramão dos movimentos artísticos modernos ocidentais. Predomina nessas análises a 
tendência em atribuir à arte moderna europeia e ao alto modernismo norte-americano o partido 
internacionalista e o foco na linguagem plástica em detrimento do “tema” artístico, considerado 
estranho à forma visual pura. Em suma, alguns de nossos críticos mais expressivos – começando, 
nos anos 1950-60, por Mario Pedrosa e Ferreira Gullar, até os representantes mais destacados da 
crítica de arte brasileira, atuante a partir desde meados dos anos 1970, acentuam a inadequação 
do modernismo local ao “paradigma visual moderno” europeu, extensivo às produções artísti-
cas do alto modernismo norte-americano. Porém, a aproximação desses investimentos artísticos 
modernos, inovadores, a um modelo canônico não deixa de soar como óbvio contrassenso. Por 
certo, o óbvio costuma passar desapercebido ao olhar capturado por um foco exclusivo de aten-
ção, tal como ocorre nos espetáculos de mágica, sempre dependentes dos efeitos do ilusionismo 
óptico e da persuasão. Seria preciso, pois, perguntar, de novo, se há mesmo um “paradigma 
visual moderno” único a ser considerado e identificar os argumentos que produzem tal ilusão de 
unicidade. 
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Embora exaustivamente debatido no âmbito da crítica e historiografia da arte internacio-
nal por no mes como Rosalind Krauss, Yves-Alain Bois, Hans Belting, Hal Foster, Didi-Huber-
man e tantos outros, o apego ao paradigma formal ou “cânone” moderno parece persistir, de ma-
neira implícita ou explicita, nos discursos da crítica brasileira atual. Apenas ‘denunciar’ a adesão 
desses discursos a ultrapassados critérios formalistas e/ou ao conceito linear e evolucionista de 
história da arte produzido nos centros de poder e cultura hegemônicos seria tarefa inútil – sobre-
tudo depois do anúncio de Belting quanto ao “fim da história da arte” unívoca, já que incorreria 
na pretensão equivocada de apontar equívocos, erros de interpretação que só poderiam ser con-
firmados em relação a um ‘paradigma’ estabelecido. Adotando a estratégia de Krauss& Bois, a 
qual não vê qualquer contradição entre ‘forma’ e ‘conteúdo’ artístico, melhor seria investigar o 
modo como esses discursos críticos incorporam – de maneira contraditória, nem por isso menos 
produtiva – critérios formais e extra formais e assim constroem seus discursos singulares.

Apesar de ter sofrido sucessivas contestações a partir da década de 1960, a abordagem 
formalista tipificada pelo crítico norte americano Clement Greenberg (1909-1994), estabeleceu 
o “paradigma visual” moderno ao qual a crítica brasileira atual parece recorrer – ao menos, em 
parte – para justificar o argumento da inadequação do modernismo brasileiro. É bem sabido que, 
em “A necessidade do formalismo” (1972), artigo publicado na revista Artforum, Greenberg 
exigiu da arte moderna a “pureza formal” enquanto requisito necessário de sua adequação his-
tórica, tal como nos tribunais se espera a apuração da verdade dos fatos e o cumprimento da lei. 
De acordo com o crítico norte-americano, a “lei do modernismo” determina que cada arte adote 
o procedimento autocrítico e torne-se autônoma, limitando-se a sua essência formal definida por 
seus “meios” particulares (a “planaridade” para a pintura, o “volume” para a escultura etc.). As-
sim formulava uma teoria e um imperativo histórico que pressupunha a adesão “ao valor estético 
como tal”, considerado o “fim último” do processo universal da arte. Por consequência, tinha por 
indesejável o compromisso com temas político-ideológicos e/ou literários, considerados típicos 
da arte acadêmica e tradicional, esta última, desde sempre heterônoma. O Greenberg teórico afir-
mava, pois, que o modernismo consistia na tendência geral das artes à “literalidade” da forma e à 
superação da dicção “sentimental” por uma atitude “fria”, “intelectual”. No interior desse quadro 
teórico-crítico paradoxal, de uma só vez, historicista e essencialista, formalismo e modernismo 
seriam perfeitos sinônimos. A rigor, não se encaixavam na moldura greenbergniana os projetos 
das vanguardas históricas modernas (Expressionismo alemão, Futurismo, Neoplasticismo, Cons-
trutivismo russo, Dadá e Surrealismo) e seus conteúdos programáticos preocupados em reunir 
“arte e práxis vital”, “arte e política”, “arte erudita e popular” etc., assim como várias singulari-
dades manifestas por artistas e obras individuais – e, tampouco a retórica dita “popular-naciona-
lista” amplamente reconhecida pela crítica contemporânea local na arte modernista à brasileira. 

A propósito, em Memórias do Modernismo (1996), Andreas Huyssen faz o retrospecto 
das posições crítico-teóricas hegemônicas ao longo do século XX, sublinhando a afinidade en-
tre a teoria greenbergiana e a “estética da autonomia” de Theodor W. Adorno (Teoria Estética, 
1970). A seu ver, diante da ameaça à liberdade artística promovida pelas ideologias políticas 
totalitárias – de direita e esquerda –, ascendentes nos anos 1930 e, mais ainda, diante do ris-
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co de contaminação da linguagem artística pelo sentimentalismo e gosto kitsch definitivamente 
instituídos pela “indústria cultural” no século XX, a estética adorniana exigiu da arte moderna 
o “entrincheiramento na forma e na dicção intelectual”.  Nomeados por Huyssen “teóricos do 
Grande Divisor” entre arte e ideologia, arte e “cultura de massas”, Greenberg e Adorno não po-
deriam efetivamente legitimar os programas apresentados pelas vanguardas históricas modernas, 
dedicados precisamente à crítica da autonomia da arte.

Inspirado na atitude de vanguarda, portanto, alheio à estética da autonomia, o modernis-
mo brasileiro nas artes visuais, de acordo com a vontade declarada de seus principais agentes, as-
sociou o imperativo moderno de renovação formal à retórica nacional-popular em ampla medida 
subordinada à literatura – e tendeu a politizar sua linguagem quando se aproxima a Revolução 
de 1930. Na dupla posição de artista e historiador da arte, Carlos Zílio, em “A questão política 
no Modernismo” (1994), afirma que a primeira fase do movimento se caracteriza pelo convívio 
entre artistas, intelectuais, políticos e patronos no ambiente dos salões paulistas e pela proximi-
dade com Paris. A dita politização do movimento, ocorrida em uma segunda fase, se expressa 
em dicções díspares, não necessariamente excludentes entre si: ora próxima das ideologias dos 
partidos de oposição comunista ou integralista, ora afim ao populismo de Estado vigente a partir 
de 1930, mantido o interesse comum no “tema da brasilidade”. Zílio pergunta se nossos artistas 
modernistas foram capazes de elaborar “uma produção significante em si mesma, um pensamen-
to visual que não possa ser reduzido à “ilustração de um discurso político-literário”, e mesmo, se 
teriam atuado “sobre as relações políticas existentes no interior do sistema de arte”, como deseja-
ram fazer, ao menos em tese, as vanguardas históricas europeias, empenhadas em dissociar-se da 
chamada “instituição arte” (a crítica, a academia, o museu, o mercado etc.). Na ausência de um 
sistema de arte local desenvolvido, ele mesmo responde que a luta política, travada na segunda 
fase do movimento artístico modernista, para além das ideologias, visou sim ao controle direto 
da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e ao reconhecimento oficial no espaço dos 
Salões acadêmicos. A política cultural irá passar das mansões paulistas para os corredores e salas 
das repartições culturais cariocas, observa Zílio.

Nem sempre reconhecida por nossos agentes modernistas seria a continuidade programá-
tica entre a plástica modernista brasileira e a aquela de inspiração neoclássico-romântica desen-
volvida no interior da Academia de Belas Artes, também empenhada na construção do imaginá-
rio nacional – e comissionada ou adquirida pelo Estado imperial e republicano. Ainda na palavra 
de Zílio, por aqui, o empenho nacionalista nunca excluiu o viés europeizante, seja por parte dos 
artistas acadêmicos, premiados com bolsas de aperfeiçoamento em Roma e Paris, seja no caso 
dos modernistas, a um só tempo, focados na “estética da brasilidade” e na atualização das artes 
locais segundo os padrões da arte pós-cubista parisiense dos anos 1920.

Em Querela do Brasil: a questão da identidade na arte brasileira (1982), Zílio chama 
atenção para o fato de que, após a vitória francesa na Primeira Grande Guerra, os anos 1920 as-
sistiram ao “retorno à ordem”, tendência de desaceleração do vanguardismo e estratificação do 
cubismo de Picasso enquanto modelo da nova plástica. De uma só vez, esse modelo autorizava 



66

Série Instituto Rural

o recurso genérico a soluções formais extraídas de tradições artísticas ditas “primitivas” e/ou 
simplesmente estranhas à tradição europeia (arte africana, japonesa, arte do Pacífico Sul etc.) 
e aclamava o pós-cubismo (o cubismo sintético) enquanto desenvolvimento último da tradição 
visual classicista francesa e “paradigma da forma moderna” de valor universal. A seu ver, nossos 
modernistas desavisados, mal providos de cultura visual, seguiram a última moda parisiense, 
síntese de padrões clássicos e ‘primitivos’, embora se pronunciassem por uma arte capaz de ex-
pressar o caráter brasileiro autêntico. Vale lembrar que as vanguardas expressionista, futurista 
e dadá- surrealista afirmaram os conteúdos significativos da arte em detrimento da inovação for-
mal, incentivaram o culto ao irracional, espontâneo, rudimentar, visceral e mantiveram estreitos 
os vínculos entre arte e literatura. Portanto, contrariaram enfaticamente o chamado “paradigma 
moderno” definido segundo os critérios de Greenberg e Adorno – motivo pelo qual a produção 
plástica dadá, em particular, foi qualificada pelo crítico norte-americano como arte “não forma-
lizada” ou “arte ruim”.

No Brasil, passada a resistência inicial ao estilo primitivo-moderno endossado por Paris, 
a partir dos anos 1930, nossos modernistas receberam aceitação plena da crítica local e, mais 
ainda, incentivo do Estado, situação diversa daquela experimentada por artistas e arquitetos mo-
dernos europeus nas últimas décadas do XIX e início do XX, não favorecidos diretamente pelo 
apoio oficial.

O “jeitinho brasileiro” nas artes

Assombradas – ou não – pelo paradigma do “Grande Divisor”, resta quase consensual nas 
leituras críticas & historiográficas realizadas desde meados dos anos 1970, o aspecto “híbrido” 
e “contraditório” da plástica modernista brasileira. Em artigo intitulado “O jeitinho moderno 
brasileiro” (1993), o crítico carioca Ronaldo Brito nomeia a Semana de Arte Moderna de 1922 
por “evento fortuito e sincrético”, o qual, bem de acordo com nossa formação colonial, teria 
promovido “a mistura sem mediação de compromissos estéticos heterogêneos”, ou seja, não ne-
cessariamente alinhados ao paradigma formal moderno de dicção “internacional”.  A “esperteza” 
dos agentes da Semana, a seu ver, teria sido a de associar esse evento à imagem da metrópole 
industrial paulista em plena ascensão ao início dos anos vinte. Nosso “jeitinho” simularia, pois, a 
presença de uma arte moderna local praticamente inexistente ou, ao menos, não apta a reproduzir 
a forma moderna em seu aspecto ‘original’ ou canônico. Para Brito, a visualidade moderna coin-
cide com o esquema formal cubista que tende a tornar homogêneo o espaço da tela, a desfazer a 
tradicional hierarquia entre figura e fundo, centro e margem do quadro, e a assimilar a pintura ao 
“espaço planar”, bidimensional, da tela. 

Ao menos em parte, Brito diverge do argumento de Greenberg, para quem a fatura cubis-
ta “dá ênfase aos meios escultóricos”, ou seja, à ilusão tridimensional, contrariando a “vocação 
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planar” esperada da pintura modernista. Excessivamente valorizado, na concepção teleológica 
da história da arte professada por Greenberg, o Cubismo tomaria posição regressiva com respeito 
ao Impressionismo, em especial a Claude Monet, em sua franca declaração da planaridade da 
pintura. Ainda de acordo com o crítico, o “espaço planar em pintura”, em sua máxima potência, 
se realizaria apenas na abstração pictórica norte-americana dos anos 1940-50, a saber, na pintura 
dos membros da New York School of Art, em especial na pintura all over de Jackson Pollock, 
“entusiasticamente” empenhada em redescobrir Monet. A seu ver, o alto modernismo norte-a-
mericano foi responsável por promover os desdobramentos mais avançados da “semente impres-
sionista”, realizando em definitivo o paradigma visual moderno – argumento que nos faz pensar 
que o acento político nacionalista participa da análise do críticopartidário da autonomia formal.

O mesmo orgulho nacional não pôde ser professado pelo crítico brasileiro, fato com-
preensível já que seu discurso se inscreve num contexto cultural e artístico proclamado “periféri-
co” com respeito a modernidade artística dita “central”. Brito empenha-se em problematizar a vi-
gência do moderno nas artes visuais locais e, sobretudo, em contestar a “institucionalização” da 
Semana de 1922 enquanto marco oficial da chegada do moderno na arte brasileira. Exibidas na 
cidade de São Paulo, as mostras de Lasar Segall (1913) e de Anita Malfatti (1917), essa última, 
deplorada publicamente por Monteiro Lobato, tinham sido, até o advento da celebrada Semana, 
os acontecimentos precursores da modernidade artística em todo território nacional. A urbaniza-
ção precária e o fraco desenvolvimento científico e tecnológico do país, além da deficiência téc-
nica e má compreensão da forma cubista por parte dos artistas locais são fatores citados por Brito 
como empecilhos mais evidentes à realização efetiva do projeto moderno na arte brasileira até as 
vésperas dos anos 1950. Até então, faltava ao Brasil a modernidade econômica, sócio-política e 
cultural que a metrópole industrial paulista e o Rio capital não eram, por si só, capazes de prover, 
tanto internamente quanto a nível nacional. Então carecia implantar por aqui um sistema de arte 
moderna, incluindo museus, galerias, imprensa especializada etc. à semelhança daquele já bem 
desenvolvido nos países europeus.

Afora a Academia de Belas Artes, criada por decreto oficial ainda no Reino (1816) e man-
tida, com sucessivas reformulações, durante o Império e a República, o sistema de arte moderna 
brasileiro começa, efetivamente, a ser implantado a partir da inauguração do MASP (1947) e das 
entidades MAM-RJ e MAM-SP em 1948. A inauguração de museus modernos será seguida de 
perto pelo evento I Bienal Internacional de São Paulo (1951) e o lançamento de revistas de arqui-
tetura e arte (Habitat, BAC, Acrópole, Módulo, AD), quase sempre no eixo Rio-São Paulo. Nos 
grandes jornais dos anos 1950-60, o surgimento de cadernos de cultura, a exemplo do Caderno 
B, do Jornal do Brasil, vem dinamizar o sistema de arte nacional ao oferecer um espaço público 
de debate entre diferentes tendências artísticas e posições críticas. Segundo Brito, debate indis-
pensável à constituição de um projeto artístico moderno local conforme àquele ocorrido na cena 
europeia. Por tudo isso, somado à anacrônica temática nacionalista eleita pelo modernismo local, 
a insistência em elevar a Semana de 22 à categoria de “Símbolo da Modernidade Brasileira” até 
mesmo “cansa e chega a irritar”, declara contrariado o nosso crítico. Na palavra de Brito, a au-
têntica visualidade moderna desponta por aqui com o “projeto construtivo brasileiro”, manifesto 
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pelo Concretismo e Neoconcretismo ao longo dos anos 1950, portanto no contexto de acelerada 
modernização e investimento democrático no âmbito da sociedade brasileira. A visada crítica de 
Paulo Venâncio Filho corrobora a leitura de Brito: 

O projeto construtivo correspondia a uma formulação original e singular da mo-
dernidade artística brasileira e havia se constituído no arco histórico dos anos 
de vivência democrática que compreendiam o fim de uma ditadura (Vargas) [...] 
Nesse período configurou-se nosso destino moderno, livre, emancipado, demo-
crático, que correspondia também a um destino cultural, ambos indissociáveis 
e fundamentalmente complementares.

A essa altura, o Brasil já alcançava a modernidade, embora o pensamento social da épo-
ca o visse ainda dividido em ‘dois Brasis’: urbano-industrial e rural, ou seja, simultaneamente, 
moderno e arcaico. 

Modernidade tardia

Em lugar da oficialmente festejada Semana de Arte de 1922, em “Rio, cidade sensorial” 
(2001), Venâncio prefere indicar o Palácio Capanema, sede do Ministério de Educação e Saúde 
(1936-1945), construído no Rio de Janeiro, então capital do país, como “marco inicial e definiti-
vo da modernidade brasileira”. Importa que, na perspectiva do crítico, a arquitetura, por defini-
ção, seria uma linguagem plástica avessa à influência literária, à qual se teriam submetido nossos 
artistas visuais modernistas. Diga-se de passagem, a eleição desse outro marco de modernidade 
nas artes locais, além de reiterar o diagnóstico de incipiência da plástica modernista feito por 
Brito, supõe o deslocamento ou extensão geográfica dessa tendência desde a metrópole paulista 
para o Rio de Janeiro. Realizada a partir de projeto conjunto de jovens arquitetos brasileiros, 
cujos nomes mais destacados seriam Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, contando com o traço inicial 
e a consultoria do internacionalmente consagrado Le Corbusier, a obra do MES, na palavra de 
Venâncio, “foi a primeira construção moderna das Américas e declaração pública de um novo 
espírito artístico e a antecipação de tudo que haveria de acontecer nas outras esferas culturais”: o 
projeto construtivo nas artes visuais, a bossa nova, o cinema-novo seriam exemplos de novidades 
felizes, sintomas de um novo impulso cultural “democrático”, “esclarecido e antiprovinciano” 
emergente ao longo dos anos 1950.

Na opinião de Dias Comas, crítico especializado em arquitetura, o Palácio Capanema 
manifestava, entretanto, algo bem distinto do “impulso democrático”: “um espírito ao mesmo 
tempo nacionalista e modernizador, universalista e respeitador de tradições”, típico da revolução 
de 1930 e da ditadura Vargas e sua política populista, ou seja, típico do nosso modernismo, 
embora a inauguração do edifício ocorra em 1947, justo ao fim do período ditatorial. Sob esse 
foco, seria mais adequado dizer que a arquitetura modernista brasileira possui caráter sobretudo 
contraditório assim como as demais manifestações artísticas do período, majoritariamente 
empenhadas em conciliar ‘brasilidade’ e inovação de cunho formal. Desejando, de uma só vez, 
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inovar, e alcançar uma solução de continuidade com a tradição local, o Capanema fazia referências 
ao vocabulário da arquitetura barroca colonial (painéis de azulejo, treliças, cobogós), garantia da 
identidade plástico-arquitetônica brasileira reivindicada na prática e na teoria por Lúcio Costa 
(“um humanista tropical”, nos termos do crítico). O arquiteto enxergava em nossa arquitetura 
vernácula e, em especial, nas construções jesuíticas locais (XVI-XVII) simplicidade, economia 
e rigor, traços antecipadores da razão arquitetônica moderna. E investia numa síntese paradoxal 
entre a razão moderna, conforme ao traçado das metrópoles e ao modo de produção industrial, e 
o nosso legado barroco. Síntese de caráter programático aplicada ao projeto do Capanema e mais 
adiante, à arquitetura de Brasília, servindo à representação do Estado brasileiro.

Na leitura de Venâncio, a nova capital inaugurada em 1960, cujo plano urbano e edifícios 
monumentais, elaborados respectivamente pelos mesmos Costa & Niemeyer, seria “consequên-
cia e resultado de concepções lançadas no Rio”: Brasília terminaria por consagrar simbolicamen-
te a chegada resoluta do “moderno” ao país. Estávamos então em plena ‘Era JK’, animados pelo 
‘desenvolvimentismo’ afim ao espírito técnico-científico, democrático e emancipador atribuído 
pelo senso comum ao termo “moderno”. De todo modo, firmou-se no discurso de Venâncio a 
ideia de que o moderno, entidade tratada,com frequência, por substancial e supra histórica, capaz 
de reunir os eternos ideais clássicos humanistas& iluministas aos parâmetros técnico-científicos 
modernos, chegou primeiro à arquitetura carioca dos anos 1930-40 e desdobrou-se no projeto 
construtivo brasileiro nas artes visuais durante os anos 1950-60. 

Nascido em pleno contexto desenvolvimentista, esse “projeto” tem seu caráter “proble-
mático” destacado por Ronaldo Brito em Neoconcretismo: Vértice e Ruptura do Projeto Cons-
trutivo Brasileiro (1985), texto de referência sobre o assunto, mantido integralmente em edição 
mais recente (1999), ainda que o crítico reconheça algum desacordo atual – não explicitado 
– com a análise feita há décadas. O livro do então jovem crítico tomava o aparecimento do Neo-
concretismo, vertente construtiva carioca, por marco duplo da evolução máxima e da “crise” 
do projeto construtivo brasileiro. De acordo com Brito, a dita “ruptura” precipitou-se em razão 
da “impossibilidade de os agentes culturais locais continuarem pensando no interior do quadro 
construtivo exclusivamente”. Tomando a abstração geométrica enquanto emblema estético-for-
mal da utopia social moderna, até meados do século XX, segundo Brito, o projeto construtivo 
europeu tencionou fazer convergir arte e design, arquitetura e cidade, beleza e tecnologia, in-
venção e produção, em prol da “reforma” da sociedade. Projeto, por assim dizer, assumido pelo 
Concretismo paulista, representado pelo grupo Ruptura (1952) que, através do suíço Max Bill, 
em suas sucessivas visitas ao Brasil ao longo da década de cinquenta, recebeu influência direta 
da Escola da Forma de Ulm.

Para Brito, mais do que qualquer outra tendência artística moderna, o construtivismo 
se aproximou da “política cultural dos Estados”, cabe dizer, assim demonstrando estar atento à 
função social da arte, assim como estiveram os nossos românticos-acadêmicos e modernistas. 
Oriundo do eclético grupo carioca Frente (1954), o Neoconcretismo passa a se intitular como tal 
em 1959, a partir do reconhecimento da “dificuldade insuperável em adaptar o quadro suíço às 
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condições da precária modernidade brasileira”. Na fala de Ronaldo Brito, àquela altura, estabe-
leceu-se a polarização entre o programa “produtivista” dos concretos, pautado por um “objetivis-
mo mecânico”, e um tipo de “subjetivismo humanista” professado pelos neoconcretos, ou seja, 
subjetivismo afastado das razões próprias do mundo do trabalho e da economia urbano-indus-
trial. Assim vista, a dissidência no âmbito do projeto construtivo local poderia ser assimilada ao 
contraste folclórico entre paulistas e cariocas, tipos brasileiros, ainda hoje, convencionalmente 
associados, respectivamente, à cultura do trabalho e à “cultura do lúdico”, contraste que Brito 
suspeita ser portador de alguma verdade. Em resumo, o crítico carioca esquematizou para a his-
toriografia da arte nacional a polaridade entre um Concretismo funcionalista e reformista, crente 
na possibilidade de integrar a arte à técnica e aos métodos da indústria e comércio, plenamente 
integrado ao “espírito desenvolvimentista”, e concepção construtiva professada pelo Neoconcre-
tismo, definida como “idealista clássica”, “humanista” e/ou “existencial”, propensa a soluções 
experimentais e antiformalistas – vertente representada por Lygia Clarck, Lygia Pape e Hélio 
Oiticica. Essa última concepção, a seu ver, acaba por escapar aos limites do projeto moderno 
europeu.

É bem sabido que o estopim da dissidência entre as tendências construtivas locais foi a 
publicação do artigo “plano-piloto para a poesia” (1958), assinado pelo trio de poetas concretos 
paulistas Augusto e Haroldo de Campos & Décio Pignatari. Referindo-se ao Plano de Brasília 
enquanto símbolo da modernidade nacional, o artigo defendia o “poema-produto”, “real” e 
“útil”, adequado à ordem urbano-industrial moderna, contra o “subjetivismo e hedonismo” da 
“poesia de expressão”, associada à literatura surrealista e ao lirismo romântico em poesia, ambos 
tidos como tendências de teor anacrônico. Pouco enfatizado pela crítica e historiografia da arte 
em geral é o fato de que, passada a euforia desenvolvimentista, o embate entre Concretismo 
e Neoconcretismo perderá sentido e a experimentação progressiva dos artistas visuais e dos 
poetas chegará, repetidas vezes, a soluções de convergência – o Esquema da Nova Objetividade 
Brasileira (1967) – programa redigido por Hélio Oiticica propunha, precisamente a reunião das 
‘vanguardas artísticas brasileiras” em torno de uma “vontade construtiva geral”, já dissociada 
das linguagens abstrato-geométricas.

Sobre o Neoconcretismo, Brito ajuizou que, ao atuar “no limiar” do programa constru-
tivo, essa vertente “teve efeitos materiais incomparavelmente mais importantes do que o Con-
cretismo” e “lançou as bases de uma arte contemporânea no Brasil”. Deduz-se daí que a tardia 
e problemática modernidade artística brasileira, conquistada pelo projeto construtivo local e le-
vada ao vértice na experiência neoconcreta, logo teria perdido seu prazo de validade. Fato que 
evidenciava crise do paradigma visual moderno no ambiente local. Brevíssima modernidade ar-
tística a nossa, pois quando alcançada com décadas de atraso, já se precipitava na condição “pós-
moderna”tal como anunciada por Mario Pedrosa em 1968.Venâncio confirma a ruptura histórica 
reconhecida por Pedrosa e Brito: “sem termos alcançado plenamente a modernidade iniciávamos 
já sua liquidação”. A seu ver, “a crise no plano artístico coincidia, no político, com o rompimento 
do Estado democrático” ocorrido em 1964. Talvez tenham sido apenas visões ilusórias, meros 
efeitos de prestigitação, a democracia e a modernidade artística brasileira, ambas tão breves.
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Modernidade e pobreza de experiência (de tradição)

 No imaginário dos agentes do modernismo brasileiro, a vontade de afirmar a identidade 
brasileira junto aos valores modernos motivou uma incursão ao passado, solo onde estariam 
enterradas nossas ‘raízes’ profundas. Tratava-se de redescobri-las e, a partir daí, reinventar a 
tradição, igual fez antes nosso romantismo indianista na literatura e na plástica acadêmica no-
vecentista, mas de um jeito diferente. A “redescoberta do Brasil”, empreendida em 1924, pelos 
modernistas de São Paulo durante excursão a Minas Gerais, transformou o nosso Barroco colo-
nial e a paisagem rural mineira – anotada nos desenhos de Tarsila – em “monumentos” da brasi-
lidade. Impossível evitar o fascínio da imagem do popular, rural, barroco, associada à identidade 
nacional originária e avalizada pelo espírito moderno. Ambiguamente, a memória do passado 
remoto, da vitalidade da natureza tropical, se articulava à visão ‘futurista’ da metrópole, povoada 
por multidões e máquinas velozes, imagem trazida de ‘fora’. Sobre a contradição própria do “ser 
moderno” brasileiro, o crítico sentencia: 

Paradoxal modernidade a de projetar para o futuro aquilo que tentava resgatar 
do passado. Enquanto as vanguardas européias se empenhavam em dissolver 
em dissolver identidades e derrubar os ícones da tradição, a vanguarda brasilei-
ra se esforçava para assumir as condições locais, caracterizá-las, positivá-las, 
enfim. Este era o nosso Ser moderno. 

Entretanto, o empenho em resgatar exemplos do passado não coube exclusivamente aos 
nossos modernistas. Em “Experiência e pobreza” (1933), Walter Benjamin atesta que aporia 
semelhante foi enunciada pelas vanguardas artísticas europeias em vista da eminente destruição 
da cultura civilizada pelos efeitos violentos da modernidade em progresso, demonstrados  de 
maneira contundente na Primeira Grande Guerra. Na fala de Benjamin, as vanguardas modernas 
teriam planejado o retorno futuro a uma nova e positiva barbárie a ser construída a partir da recu-
sa e/ou da perda incontornável da tradição: “(as vanguardas) aspiram a um mundo onde possam 
ostentar sua pobreza interna e externa [...] eles devoraram tudo, a cultura e os homens, e ficaram 
saciados e exaustos”. A “pobreza de experiência” instruía, pois o novo bárbaro, personagem que 
o artista de vanguarda encarnava, a “contentar-se com pouco, a construir com pouco”, ao estilo 
da afirmação trágica recomendada por Nietzsche, uma ética e estética da precariedade focada na 
espessura mínima do atual. 

Brito entende que os modernistas brasileiros não puderam ou quiseram recuperar os tra-
ços da precária tradição culta local e, a exemplo dos românticos europeus, foram buscar “raízes” 
folclóricas. Para explicar a “pobreza” da tradição plástica brasileira ou, dito de outro modo, sua 
consistência rarefeita, Brito convoca uma determinação do passado e de origem europeia: “nossa 
histórica insensibilidade, de raízes lusas, ao fenômeno visual, estende-se ao período modernis-
ta”, pondera.  Segundo o crítico, exceção feita ao “singular imaginário expressionista” de Lasar 
Segall e Osvaldo Goeldi, artistas a quem a crítica local não atribuiu papel de destaque durante 
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a vigência do período modernista. Particularmente apreciadas por Brito, as gravuras de Goeldi, 
“nosso herói moderno”, mostram casas e ruas desertas de subúrbio povoadas por passantes soli-
tários e urubus. Nessas paisagens noturnas, o percurso da vida se desenrola “como drama” cifra-
do pelo artista em traços duros e contrastes fortes “como nos cartazes expressionistas”, observa 
Brito. As imagens de Segall, a seu ver, são marcadas pelo sentimento de exílio, e não poderia ser 
de outro modo, já que se trata de um artista estrangeiro: reúnem memórias da Primeira Guerra e 
retratos solidários de imigrantes, prostitutas do Mangue e de párias locais, temática expressionis-
ta tratada em traços sóbrios, quase “classicizantes”, situação que configura um paradoxo, visto 
que contradiz a crueza típica dessa linguagem de matriz europeia. 

Fazendo eco às palavras de Brito, o crítico Paulo Venâncio Filho classifica Goeldi e Se-
gall como “expressionistas utópicos”. Ambos destoariam do tom “cordial” ou do “populismo” 
predominante na plástica modernista brasileira, cuja retórica seria incapaz de explicitar a pre-
cariedade e o conflito: “Assim somos: conformados, culturalmente desgraçados, irremediavel-
mente otimistas”, dita Venâncio. A “cordialidade” característica da cultura brasileira (tema a ser 
desenvolvido mais adiante) implicaria, precisamente, a recusa em reconhecer a dor enquanto 
condição humana essencial enfatizada no Expressionismo europeu.

Brito mantém o diagnóstico de exceção quanto à insensibilidade visual modernista quan-
do trata de “parte da pintura” de Alberto da Veiga Guignard e da plástica mais construída de 
Alfredo Volpi, e os tem como “nossos melhores pintores modernistas”, embora “partidários da 
poética do “Lirismo Singelo”, fundada por Tarsila do Amaral, cuja dicção bem poderia ser dita 
“cordial”.  Nas “boas” telas de Guignard – a série de Festas ou Noites de São João(1959-1961), 
por exemplo –, surgem, em traço sintético, paisagens rurais e cidades coloniais mineiras quase 
dissolvidas na névoa úmida. Flutuam nessa atmosfera balões juninos de cores vivas, acentuan-
do a irrealidade dessas visões processadas no espaço da imaginação e no tempo não linear da 
memória. Em dissolvência iminente, as paisagens mineiras pintadas por Guignard figuram um 
Brasil arquetípico, e sugerem a síntese antropofágica entre a fatura moderna, a recuperação do 
legado colonial-popular e a estética de um remoto Oriente. Também Volpi evoca afetivamente 
os elementos da arquitetura colonial e o desenho e colorido das bandeirinhas de festas juninas. 
Traduzidos numa figuração construída que realça sua geometria e cor, esses elementos figurati-
vos oscilam entre a literalidade da forma visual e o valor simbólico que a memória lhes confere. 

Experimentado por nossos melhores pintores modernistas, segundo Brito, o “dilema” 
entre o novo e o arcaico estaria exposto já no estilo caipira-modernista de Tarsila, demonstrativo 
de uma “técnica rudimentar” e de uma figuração submetida à literatura de Oswald de Andrade. A 
submissão à literatura, a seu ver, por princípio, comprometia a plástica de Tarsila e muitas outras 
expressões da visualidade modernista à brasileira. Entretanto, pode-se dizer que Tarsila preten-
deu digerir o interesse pela arte primitiva, ingênua e exótica, não ocidental, manifesto pelos mais 
destacados representantes da arte moderna reunidos em Paris nos anos 1920: desde os pós-cu-
bistas até os surrealistas. Mas, não sem antes temperar esse interesse alienígena com a poética 
oswaldiana pau-brasil (“Ágil e cândida. Como uma criança”) e antropofágica (“A transformação 



73

Série Instituto Rural

permanente do tabu em totem”), Tarsila permaneceu, pois, indecidida entre mundo caipira-fol-
clórico e o cosmopolita. 

No diagnóstico de Brito, o “dilema modernista” estava dado na contradição incontorná-
vel entre a “lírica da brasilidade” e a “a conquista cultural da autonomia do eu-lírico moderno, 
entregue à aventura da obra.” Incapazes de atuar enquanto sujeitos artísticos modernos, nossos 
melhores modernistas teriam permanecido nostálgicos do passado e movidos por identificação 
afetiva com o “popular” que tinham por matriz natural da brasilidade. Dilema a ser superado, na 
leitura do crítico carioca, apenas quando do surgimento do projeto construtivo brasileiro, pre-
sumidamente isento de retórica nacionalista e viés sentimental. “Ser moderno, na fala de Brito, 
significa exatamente superar os particularismos e alcançar uma linguagem universal”. A única 
particularidade admitida aqui reside na experiência subjetiva manifesta na obra artística enquan-
to “poética” original, isenta de compromisso com uma política cultural. 

A propósito da pretensão universalista defendida por Brito e muitos outros aspirantes ao 
moderno, Claude Lévi-Strauss, em Raça e História (1952), a define por “etnocêntrica”, orientada 
pelo ponto de vista pretensamente neutro da ciência ocidental. O etnólogo pondera que a noção 
mesma de “civilização” é fruto de intensa troca entre culturas heterogêneas cuja tentativa de 
conversão a um modelo único, por assim dizer, contraria sua definição primeira.

Um motivo a mais determina a rejeição de Brito à plástica modernista brasileira: o título 
de pintor oficial conferido a Cândido Portinari, executor de encomendas do Estado, resolvidas 
em figuração “acadêmica” e retórica populista, lhe parece literalmente “inexplicável”. Portinari 
“é praga nacional [...] tinha todos os problemas do populismo: o intimismo, o caráter privado e 
até elitista do Brasil idealizado”, depõe o nosso crítico. Sua análise da plástica modernista brasi-
leira poderia ser formulada no seguinte contrassenso: “uma visualidade praticamente invisível”  
– “três Anitas Malfatti, quatro ou cinco Tarsilas, algumas peças de Brecheret” –, ou seja, visuali-
dade reduzida em número de obras, em habilidade técnica, em entendimento do paradigma for-
mal moderno firmado pelo Cubismo. Nada a estranhar quanto a essa solução de contrassenso se 
sabemos que a expressão “jeitinho brasileiro” evoca nossa cultura do desvio, insistente tentativa 
de fazer valer aquilo que é contrário à norma ou à lei – o “jeitinho”, bem sabemos, é estratégia 
da cordialidade. 

Público e privado

A dificuldade em enxergar o “moderno” na arte brasileira modernista mostra-se bastante 
generalizada. Em A Forma Difícil: Ensaios sobre arte Brasileira (1996), Rodrigo Naves, repre-
sentante da crítica paulista, toma partido semelhante, já antecipado no título de sua coletânea 
de ensaios. Mais grave ainda: seu diagnóstico quanto à “dificuldade da forma” visível na arte 
modernista brasileira é extensivo tanto ao nosso academismo novecentista, quanto ao experimen-
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talismo derivado do projeto construtivo brasileiro, p.ex., em Lygia Clark, Pape e Hélio Oiticica. 
Quanto aos experimentos neoconcretos, o crítico paulista observa que a trajetória que os condu-
ziu desde o espaço metafórico do quadro até a realidade do espaço ambiente, paradoxalmente, 
resultou em “sentido de interioridade crescente” e “ensimesmamento problemático” das formas. 
Presos a um impasse análogo ao “dilema modernista” mencionado por Brito, esses experimentos 
considerados pelo crítico carioca como precursores da arte contemporânea no Brasil, de acordo 
com Naves, preservariam a atávica tendência de nossa cultura visual ao solipsismo – ou seja, 
permaneceriam presos a uma “utopia regressiva” de totalização que admite a passagem sem obs-
táculos entre interioridade subjetiva e espaço público.

O caráter solipsista, na visão do crítico paulista, é exemplarmente ilustrado por Guignard 
na série de paisagens intituladas Festa ou Noite de São João: imagens da total dissolvência das 
formas e das identidades, portanto, da incapacidade da arte brasileira de marcar posições dife-
renciadas na cena pública. Aliás, no panorama da arte brasileira, com raríssimas exceções, Naves 
identifica a situação de incerteza generalizada:

Todos aqueles que lidam com as artes plásticas nacionais, por certo, já experi-
mentaram a sensação de trabalhar com material incerto [...] talvez com a exce-
ção de Aleijadinho e Volpi, poderíamos com relativa facilidade  por  em cheque 
boa parte das  reputações públicas da nossa tradição.

A “dificuldade da forma” local o impressiona mais pelo contraste com a tradição melhor 
construída da literatura brasileira: “a reputação de um Machado de Assis permanece inquestioná-
vel”, argumenta. De novo, a origem portuguesa, de fraca tradição plástica, é chamada a explicar 
a “timidez formal de nossos trabalhos de arte” em contraste com a “aparência forte e incisiva” 
da produção moderna internacional. Entenda-se aqui por “timidez”, a hesitação própria de uma 
“interioridade problemática”, sem forças para romper os limites da subjetividade e exteriorizar-
se em linguagem exemplar, de “caráter público”, o espaço público é lugar de explicitação de 
diferenças em tensão, ressalta Naves. Para além da herança maldita da arte portuguesa, o veredic-
to de Rodrigo Naves pede explicações de cunho sócio-econômico: decorreria da sobrevivência 
residual de atividades produtivas e relações sociais pré-capitalistas em território brasileiro. Sob 
essa perspectiva, a potência da forma moderna paradigmática parece estar implicada com o pleno 
desenvolvimento da economia capitalista e do modelo de Estado liberal-democrata, determinado 
a separar interesses públicos e privados. Se assim for, a lógica que preside esse criticismo parte, 
em simultâneo, de um parâmetro histórico (historicismo) e de um ideal a-histórico de forma mo-
derna (essencialismo).

Importa que, na fala de Naves, percebe-se a intromissão do conceito de “cordialidade”, 
definido por Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1936), como sociabilidade arcaica 
tipicamente brasileira, derivada de nossa formação colonial de extração ibérica: “a contribuição 
brasileira para a civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o homem cordial”, escreve 
Holanda. A cordialidade é correlata à ordem patriarcal, avessa à forma racional-abstrata da lei, 
esse dispositivo regulador dos direitos e deveres do indivíduo no âmbito do Estado moderno 
ideal. Movido essencialmente por interesses e afetos particulares, doces ou violentos, o homem 
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cordial evita a explicitação do conflito entre privado e público, representando a sociedade hete-
rogênea como família: totalidade hierarquizada sob domínio e proteção exclusiva do patriarca. 
Representação que serve ao populismo, adverte Holanda, a ser evitada em qualquer sociedade 
moderna. Na intimidade promíscua da família-Estado, atos de apadrinhamento, arbitrariedade 
e violência passam, indiscriminadamente, por expedientes de tutela da sociedade, camuflando 
radicais divergências de interesse entre grupos e indivíduos. O “jeitinho brasileiro”, apelo decla-
rado ao favorecimento pessoal contra o rigor da lei, seria o expediente de negociação preferido 
do homem cordial, sempre pronto, segundo Holanda, a apagar a fronteira entre o privado e o 
público. 

Naves faz eco às observações de Holanda: em sua perspectiva, a arte modernista brasilei-
ra esteve impregnada por valores arcaicos, manifestando um “modo suave de moldar as coisas 
[...] um ideal meigo”em prejuízo da forma moderna canônica, cujo caráter público, diferenciado, 
encontraria recorrente dificuldade em fincar raízes na nossa cultura visual pouco afeita ao câno-
ne moderno. Limitou-se, pois, à dicção íntima, ao regime dos afetos compartilhados, evitando 
traduzir “em desespero, dor ou violência a extinção necessária e eminente” do mundo patriarcal 
que lhe serve de modelo. A observação do crítico paulista imediatamente nos reenvia ao imagi-
nário lírico de Tarsila, Guignard ou Volpi, marcado pela rememoração afetiva do mundo rural, 
colonial-barroco, em vias de extinção. Afeição autêntica, porém, que projetou sobre esse mundo 
traços de ingenuidade infantil e popular, esquecidos os conflitos violentos que o presidiram e 
permanecem na atualidade.

A leitura de Naves sobre a obra executada no Brasil por Jean Baptiste Debret, pintor his-
tórico de formação neoclássica integrante da Missão Francesa (1816), fundadora da Academia de 
Belas Artes, ilustra bem a dificuldade de aplicação dos esquemas formais europeus à cena brasi-
leira: “Debret foi o primeiro pintor estrangeiro a se dar conta do que havia de postiço e enganoso 
em simplesmente aplicar um sistema formal preestabelecido –  o Neoclassicismo, por exemplo, 
– à representação da realidade brasileira”. Durante sua estadia no país, além de cumprir a função 
de artista oficial da Corte e de professor da Academia, Debret produziu séries de aquarelas trans-
formadas em gravuras e reunidas nos volumes do livro Voyages Pitoresques au Brésil (1834-39), 
quase sempre adotando a abordagem de “registro” comum aos chamados pintores viajantes, 
abordagem que utilizava esquemas de formalização pré-elaborados para retratar a paisagem e 
personagens locais. Na série que representa a vida cotidiana do Rio de Janeiro, porém, o artista 
teria procurado adaptar seu olhar estrangeiro a essa realidade singular. Sobre esse empenho, Na-
ves comenta:  “o resultado de sua procura revela o quanto a sociedade brasileira tornava difícil o 
surgimento de uma produção visual incisiva e intensa”. A sentença do crítico atribui “timidez” às 
práticas de formalização adotadas aqui pelo artista francês, cujos esforços e técnicas, a seu ver,  
teriam esbarrado na condição arcaica e arcaizante do meio social carioca. A dicção “positiva e 
edificante” própria da retórica neoclássica que orientou sua formação de artista e cidadão euro-
peu teria, pois, emudecido diante da feição não-civilizada do Rio de Janeiro oitocentista.
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Habitada por população negra e escrava em sua imensa maioria, governada por uma 
monarquia hereditária em decadência, a cidade carioca em nada se assemelhava a uma capital 
europeia ou ao ideal de civilidade iluminista que tinha no princípio de ordem e clareza do Neo-
classicismo seu modelo estético de ética pública. Imperava na capital da colônia a “cordialidade” 
típica da sociedade patriarcal brasileira, tanto no que toca à dupla relação de favor e expropriação 
mantida entre o monarca português e seus súditos brasileiros mais abastados, quanto à peculiar 
solução nacional que dissimulava, sob promíscua convivência doméstica, a violenta submissão 
dos escravos aos senhores. Precária e nebulosa, a desordem imperante na sociedade brasileira 
teria obrigado o esclarecido Debret a um détour da linha de princípios do novo classicismo 
iluminista. Desvio que lhe permitiu produzir imagens nada idealizadas da vida cotidiana cario-
ca, capazes de capturar suas formas e hábitos cordiais. Impotente em fazer valer os princípios 
neoclássicos na representação da cena brasileira, a difícil atuação de Debret aponta sim para a 
historicidade das formas e hábitos artísticos. 

Naves acerta, pois, ao sublinhar a impossibilidade de aplicar princípios neoclássicos à 
representação da cena brasileira, situação extensiva ao paradigma visual moderno de matriz eu-
ropeia. No entanto, seu lamento a respeito das “incertezas” relativas à tradição plástica local, só 
pode medir-se com parâmetros fixos. Parece escapar à leitura de Naves a ambiguidade intrínseca 
à estética neoclássica, encoberta sob sua aparente ordem e clareza. Efetivamente, o Neoclassi-
cismo buscou fundamento formal na “história da arte científica” de Johan JoachinWinckelmann 
(1717-68) e inspiração na memória idealizada da arte da Grécia Clássica proposta pelo mesmo 
autor, em dupla investida, por si só, contraditória. Difundido na era pós-Revolução Francesa, o 
Neoclassicismo participa da retórica do Estado moderno que, não podendo prescindir de uma 
tradição para legitimar-se como representante do interesse público, encontra essa tradição na arte 
grega clássica à qual atribui valor ético e estético universal. Adere assim ao imaginário histórico 
romântico, ainda que, na contramão dos romantismos nacionalistas, pronuncie-se por uma ori-
gem única da arte e da civilização europeia: sob essa ótica universalista, a Grécia é origem e ideal 
da civilização per se. No caso do paradigma moderno sintetizado na plástica cubista, igualmente 
convivem a experimentação formal e o resgate de linguagens tradicionais não europeias. Motivo 
que faz suspeitar que, nos projetos artísticos e políticos modernos em geral, sempre convivem 
disposições contrárias: desejo de ruptura e de retomada da tradição, projeto de futuro e memória 
idealizada do passado, seja em viés bárbaro, lírico ingênuo ou edificante. A névoa da memória e 
do imaginário costuma dissolver a clareza como acontece nas Noites e Festas de São João pin-
tadas por Guignard...
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A poesia modernista de Mário de Andrade

Regina L. de Faria (UFRRJ)

[...], mas não tem arte sem perigo, nem qualidade que não implique a 
sua antítese.

Mário de Andrade

 “O movimento modernista”, de Mário de Andrade, é um dos primeiros textos comemorativos 
da Semana de Arte Moderna de 1922. Escrito vinte anos depois, nesse ensaio, além de definir o 
Modernismo como “prenunciador, preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito 
nacional”, responsável por ter produzido “uma ruptura, (...) um abandono de princípios e de técnicas 
conseqüentes, (...) uma revolta contra o que era a Inteligência nacional” (ANDRADE,1974, p. 
231; p. 235), Mário de Andrade distingue três momentos do movimento: primeiro, o heróico, 
cujo marco seria a exposição de pintura de Anita Malfatti ocorrida em 1917, o segundo, chamado 
de destruidor, balizado pela Semana de Arte Moderna; finalmente, o último período, iniciado em 
1930, identificado como uma “fase mais calma, mais modesta e quotidiana, mais proletária, por 
assim dizer, de construção” (ANDRADE,1974, p. 242).

 Nessa exposição, pretendemos examinar a poética de Mário de Andrade com objetivo 
de mostrar as transformações por que passou sua concepção de lirismo modernista. Para isto, 
lançaremos mão de seus textos-manifesto, “Prefácio Interessantíssimo” (1921) e “A escrava que não 
é Isaura” (1924), além de poemas, prefácios, ensaios críticos e cartas. Como tentaremos demonstrar, 
sua concepção de lirismo modernista, efetivada em sua poesia e exposta na produção programática 
e crítica, coincide, de certa maneira, com os três momentos do Modernismo por ele identificados. 
O tom heróico e destruidor, típico das vanguardas, presente no “Prefácio Interessantíssimo” e em 
“A escrava que não é Isaura”, atualiza-se em Paulicea desvairada,  Losango cáqui, Clan do Jabutí, 
através de uma subjetividade radical – “expressão do eu profundo” –, vetor para experimentação e 
renovação da linguagem poética. Porém, essa inflexão se altera, por ocasião da escrita do Posfácio 
à “Escrava que não é Isaura”, realizada em novembro de 1924, data de publicação do manifesto 
dedicado a Oswald de Andrade. Enquanto no “Prefácio” e na “Escrava” o lirismo modernista é 
considerado expressão do subconsciente, ficando em segundo plano a inteligência e a técnica, 
estas recuperam importância no Posfácio. Como será visto, Remate de males, de 1930, e os ensaios 
críticos escritos nas décadas de 1930 e 1940 atestam tal mudança.
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II

 Paulicea desvairada, impetuosamente escrito em uma semana, surgiu no calor das 
polêmicas de 22.  Introduzido pelo “Prefácio Interessantíssimo” e composto de vinte três poemas 
e um oratório profano, o primeiro livro de poesia modernista lançado no Brasil nasceu sob o 
signo da destruição. Seu alvo, múltiplo: os burgueses, os intelectuais conservadores, as estéticas 
romântica e parnasiana. A dedicatória ao “Mestre querido”, Mário de Andrade, assinada pelo 
próprio Mário de Andrade, antecipa o tom de blague com que o leitor irá se deparar ao ler o 
contundente “Prefácio interessantíssimo”. Aliás, de acordo com Telê Porto Ancona Lopez, o título 
“Prefácio Interessantíssimo”, “no contexto brasileiro (ninguém lê prefácios!) vale como verdadeira 
antífrase” (LOPEZ, 1996, p. 20). O superlativo para qualificar o prefácio, por sua vez, reforça a 
ironia anunciada, já que decorreria da proposta da escola inaugurada pelo autor: o desvairismo, isto 
é, a loucura como uma forma de conhecimento. Tal proposta, como vêm assinalando as análises 
à obra de Mário de Andrade, resulta da metabolização crítica de ideias futuristas, expressionistas, 
dadaístas, assim como a influência das teorias do grupo L’Esprit nouveau, chegando a aludir à 
fórmula somatória de Paul Dermée ( Lirismo + Arte = Poesia ) e a citar Jean Epstein (LOPEZ, 
1996, p. 18; TELES, 1997, p. 297-298). 

 Na articulação entre os elementos da poética e os da retórica, no “Prefácio”, de forma 
elíptica e econômica em sua formulação conceitual (LAFETÁ, 2000, p. 157), Mário apresenta a 
subjetividade, enquanto manifestação do inconsciente / subconsciente, como princípio regulador 
do lirismo modernista: “Quando sinto a impulsão lírica escrevo sem / pensar tudo o que meu 
inconsciente me grita.” (ANDRADE, 1966, p. 14); ou ainda: “Acredito que o lirismo, nascido no / 
subconsciente, acrisolado num pensamento claro / ou confuso, cria frases que são versos inteiros, / 
sem prejuízo de medir tantas sílabas, / com acentuação determinada.” (ANDRADE, 1966, p. 17). 
Desse modo, por entender lirismo modernista como grafia do subconsciente, o autor, num primeiro 
momento, transforma a subjetividade em instância motora no processo de objetivação poética, 
limitando a ação do consciente no processo da composição:

O impulso lírico clama dentro de nós como 

turba enfuriada. Seria engraçadíssimo que a esta

se dissesse:

“Alto lá! Cada qual berre por sua vez; e quem

tiver o argumento mais forte, guarde-o para o

fim!” A turba é confusão aparente. Quem

souber afastar-se idealmente dela, verá o

imponente desenvolver-se dessa alma coletiva,

falando a retórica exata das reivindicações.

Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela;

não abuso. [...]

(Prefácio interessantíssimo, 1966, p. 21)
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 Por outro lado, o subconsciente, manifestação do eu profundo, mostra-se multifacetado, 
conforme avisa na carta-dedicatória que antecede o “Prefácio Interessantíssimo” a voz de um 
Mário de Andrade “discípulo” oferecendo seu livro a um Mário de Andrade “mestre”. Essa 
subjetividade cindida, multiplicada e exacerbada, expressão do subconsciente, é tanto origem do 
lirismo modernista – “Lirismo: estado afetivo sublime – visinho da sublime loucura”, como do 
belo artístico, que se diferencia do belo natural:

Donde infiro que o belo artístico será tanto mais

artístico, tanto mais subjetivo quanto mais se

afastar do belo natural. Outros infiram o que 

quiserem. Pouco me importa.

(Prefácio interessantíssimo, 1966, p. 19)

 Ponto central e polêmico do “Prefácio”, presente em “A escrava que não é Isaura”, 
embora modificado, conforme será visto mais tarde, o realce da subjetividade enquanto origem do 
lirismo revela-se como recurso eficaz para libertar a poesia modernista das regras convencionais 
estabelecidas pelas escolas passadas. Ao legitimar o estado lírico através de uma relação de 
proximidade com o subconsciente, Mário afasta a poesia modernista das “sentimentalidades 
românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos” (Prefácio interessantíssimo, p. 18) como, 
simultaneamente, combate o automatismo do Parnasianismo com seus truques versificatórios 
(métrica, rima, chave de ouro, cesura obrigatória), segundo comentário de João Luiz Lafetá 
(LAFETÁ, 2000, p. 161-162).

 Se a subjetividade é o moto para a libertação das regras convencionais estabelecidas pelo 
passado, no plano da forma, os versos devem expressar “a paisagem do eu profundo”. O verso 
livre, “aquisição de ritmos pessoais”, torna-se, então, uma conquista dessa subjetividade cindida e 
recôndita:

Lirismo: estado afetivo sublime – visinho da

sublime loucura. Preocupação de métrica e de

rima prejudica a naturalidade livre do lirismo

objectivado. [...]

(Prefácio interessantíssimo, 1966, p. 26)

 Oscilando entre sinceridade e cabotinismo, discursivamente, o eu cindido, múltiplo, 
evidencia-se nos poemas de Paulicea desvairada através das figuras do arlequim e do clown ou 
através do neologismo arlequinal, que atravessam a obra tanto para vestir o eu poeta como para 
descrever imagens, paisagens e a multiplicidade da cidade moderna por ele captadas e registradas: 
“São Paulo! comoção de minha vida... / Os meus amores são flores feitas de original... / Arlequinal! 
... Trajes de losangos ... Cinza e ouro...” (“Inspiração”); “Sentimentos em mim do asperamente... 
/dos homens das primeiras eras.../ As primaveras de sarcasmos.../ intermitentemente no meu 
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coração arlequinal... (“O trovador”; ANDRADE, 1966, p. 32). Ou ainda, se revela vazado através 
da paisagem urbana moderna que, por sua vez, é revelada através desse eu poeta que, como diz 
Antonio Candido, “gosta sempre de impor a sua presença; de falar alto através dos seus modismos 
de expressão e de ser”:

Paisagem nº 3

Chove?

Sorri uma garoa cor cinza,

muito triste, como um tristemente longo...

A casa Kosmos não tem impermeáveis em liquidação...

Mas neste largo do Arouche

posso abrir o meu guarda-chuva paradoxal,

êste lírico plátano de rendas mar...

Ali em frente... – Mário, põe a máscara!

– Tens razão, minha Loucura, tens razão.

O rei de Tule jogou a taça ao mar...

Os homens passam encharcados...

Os reflexos dos vultos curtos 

Mancham o petit-pavé...

As rolas da Normal

esvoaçam entre os dedos da garoa...

(E si pusesse um verso de Crisfal

No De Profundis?...)

De repente

um rádio de Sol arisco

risca o chuvisco ao meio.

(ANDRADE, Mário. Paulicea desvairada, 1966, p. 48)

 Quanto à linguagem, as máscaras desse poeta múltiplo que se apresenta ora como trovador 
arlequinal, ora como clown, ora como “um tupi tangendo um alaúde”, também se espelham, 
polifonicamente, na pluralidade da cultura nacional, na pesquisa da língua brasileira – “Pronomes? 
Escrevo brasileiro”. Dessa forma, a questão da língua, não se confundindo com manifestação de 
patriotismo, exibe um caráter mais íntimo, já que a busca da identidade do eu poeta se confunde 
com a busca da nossa fisionomia. Desde Paulicea desvairada, a busca da fisionomia nacional se 
dá por via da reverificação do próprio instrumento de trabalho, isto é, a língua portuguesa falada 
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pelo brasileiro. A utilização de diferentes recursos em Paulicea e em outras obras atesta o esforço 
do autor no empreendimento de se criar a “fabulosíssima língua brasileira”, “entidade ameríndio-
afro-luso-latino-americano-anglo-franco-etc.”. Para exemplificar tais recursos, podem ser citados 
o emprego de uma sintaxe coloquial (iniciar frases com pronomes oblíquos é um dos exemplos), o 
uso da técnica de colagem na composição dos poemas, incorporando a seu verso dicções diversas 
(falares populares – o pregão do vendedor de batata doce que estrutura o poema “Noturno”  “–  
Batat’assat’ô furnn!...” –, expressões / palavras de línguas diferentes da portuguesa) sublinhando, 
em sua complexidade cultural e racial, o caráter nacional. Por outro lado, ao mesmo tempo que 
insere no poema outras vozes, a técnica da colagem é também um recurso para se rasurar a 
subjetividade exaltada do “eu” poeta, como pode ser verificado no poema “O domador” (Paulicea 
desvairada, 1966, p. 41). 

 Composto de vinte e seis versos, agrupados em quatro estrofes (a primeira com onze; a 
segunda com cinco; a terceira com quatro; a quarta com seis versos), na abertura do poema, como 
instantâneos justapostos, surgem, filtradas pelo olhar do eu poeta em seu deslocamento, imagens 
de São Paulo, vista aí como uma cidade moderna:

“Alturas da Avenida. Bonde 3.

Asfaltos. Vastos, altos, repuxos de poeira

sob o arlequinal do céu oiro-rosa-verde...

As sujidades implexas do urbanismo.

Filets de manuelino. Calvícies de Pensilvânia.

Gritos de goticismo.

Na frente o tram da irrigação,

Onde um Sol bruxo se dispersa

num triunfo persa de esmeraldas, topásios e rubis...

Lânguidos boticellis a ler Henry Bordeaux

nas clausuras sem dragões dos torreões...”

(“O domador”, estr. 1, vv.1-11, in: Paulicea desvairada, 1966, p. 41)

 Se na segunda estrofe ainda temos anotações de flashes da realidade externa – o poeta entra 
no bonde, paga a passagem e descreve, em sua diversidade étnica, os outros passageiros com quem 
divide o assento em seu deslocamento –, na terceira, o registro da cena se interioriza, explicitando 
o eu profundo:
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“Mas ... olhai, oh meus olhos saudosos dos ontens

esse espetáculo encantado da Avenida!

Revivei, oh gaúchos paulistas ancestremente!

e oh cavalos de cólera sanguínea!”

(“O domador”, estr. 3, vv. 17-20, in: Paulicea desvairada, 1966, p. 41)

 Finalmente, na última estrofe, o uso do encaixe através da técnica de colagem (a paródia ao 
Hino Nacional, o emprego de palavras estrangeiras – o imperativo italiano guardate e o substantivo 
inglês clown, uma das máscaras do eu lírico – “heróico sucessor da raça heril dos bandeirantes”) 
institui um concerto de vozes como igualmente provoca, através da ironia alcançada, um 
esvaziamento da subjetividade exaltada do poeta, que se reconhece em oposição ao outro, “filho 
do imigrante”, que passa diante dele “loiramente domando um automóvel”:

Laranja da China, laranja da China, laranja da China!

Abacate, cambucá e tangerina!

Guardate! Aos aplausos do esfuziante clown,

heróico sucessor da raça heril dos bandeirantes,

Passa galhardo um filho de imigrante,

Loiramente domando um automóvel!

 (O domador. in: Paulicea desvairada, 1966, p. 41)

 Assim, retomando o fio da meada da concepção de lirismo modernista exposta no “Prefácio 
interessantíssimo”, a liberdade expressiva exigida pela impulsão lírica oriunda do subconsciente, 
ao se rebelar contra a forma, imposição das escolas do passado, rompe também com a frase 
gramatical, com as regras que nada têm a ver com a “paisagem do eu profundo”:

A gramática apareceu depois de organizadas as

línguas. Acontece  que meu inconsciente não sabe

da existência de gramáticas, nem de línguas

organizadas. E como Dom Lirismo é

contrabandista...

(Prefácio interessantíssimo, 1966, p. 28)

 Além disso, a “liberdade das impulsões líricas”, ao promover o afastamento da produção 
e da percepção do belo da arte do belo natural, conforme observado antes, impõe o abandono da 
convenção dos assuntos poéticos e insere a poesia modernista no fluxo da vida cotidiana, na sua 
pluralidade de estímulos circundantes:



85

Série Instituto Rural

Escrever arte moderna não significa jamais

para mim representar a vida atual no que tem 

de exterior: automóveis, cinema, asfalto. Si

estas palavras freqüentam-me o livro não é porque pense com

elas escrever moderno, mas

porque sendo meu livro moderno, elas têm nele

sua razão de ser.

(Prefácio interessantíssimo, 1966, p. 28-29)

  As descobertas científicas, os esportes, o automóvel, o telégrafo etc., tudo é matéria 

de poesia, e isso propiciaria a renovação da “sacra fúria”, isto é, da imaginação. A poesia torna-se, 

então, um registro das experiências do dia a dia: “todo lirismo realizado conforme tal orientação se 

torna poesia-de-circunstância, afirma o poeta na “Advertência” de Losango cáqui, livro publicado 

em 1924 (ANDRADE, 1966, p. 67).

 Elencadas as ideias mestras do “Prefácio interessantíssimo”, antes de passarmos para os 
outros textos que nos propusemos a trabalhar, não se poderia deixar de considerar as afirmações 
contundentes do poeta sobre o lirismo modernista. Como declaramos no início do ensaio, 
entendendo o estado lírico como expressão “do eu profundo”, Mário de Andrade fixa como instância 
motora para a criação poética uma subjetividade radical, deixando a participação do consciente e 
da técnica bastante limitadas. Em “A escrava que não é Isaura”, escrito em 1922, mas publicado 
em 1924, o autor retoma e amplia essas afirmações. Na Parábola com que abre o ensaio, coloca a 
poesia modernista sob o signo de Rimbaud, incluindo, heterocliticamente, em seu “guarda-chuva 
paradoxal”, dadaístas, expressionistas, futuristas, cubistas, surrealistas, Walt Whitman e tantos 
outros. Embora haja uma grande heterogeneidade entre as referências a que se filia, o que confere 
à sua teoria um traje arlerquinal, como já assinalou Telê Porto Ancona Lopez, o ponto comum está 
no fato de se colocarem contra o objetivismo, o racionalismo e apresentarem uma subjetividade 
acentuada. Essa marca fez com que críticos como Roberto Schwarz e Luiz Costa Lima, em suas 
leituras das poesias de Mário de Andrade realizadas na década de 1960, identificassem o traço 
psicologizante da poética marioandradina como o responsável tanto pela não transposição do 
subjetivismo romântico, conforme nota Costa Lima (LIMA, 1968, p. 37-38), como pelo impasse 
irresolvido entre forma literária e aspecto psicológico decorrente de “polaridades irredutíveis”, tais 
como “lirismo-técnica, subconsciente-consciente, indivíduo-sociedade, ser-parecer”, presentes 
na reflexão estética do autor de Paulicea desvairada, de acordo com Schwarz (SCHWARZ, 1981, 
p. 14-15). 
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 Entretanto, cabe ressaltar que, no ensaio produzido em 22, Mário faz uma ligeira 
alteração na fórmula de Paul Dermée – “Lirismo + Arte = Poesia” – por ele adotada no “Prefácio 
Interessantíssimo”, definindo poesia modernista a partir do seguinte esquema: “Lirismo puro + 
Crítica + Palavra = Poesia” (ANDRADE, 1980, p. 205).  Nessa nova proposição, a participação 
do consciente, do pensamento crítico torna-se mais evidente, na medida em que o substantivo 
“crítica”, no lugar de “arte”, significa, conforme explicação dada pelo próprio autor, “esteticismo, 
trabalho”. Já o termo “palavra” serve-lhe para distinguir a literatura das outras artes, enquanto 
o adjetivo “puro”, para diferenciar poesia de prosa ficcional, como se lê no longo parêntese que 
acompanha sua nova equação:

(Escrevo “lirismo puro” para distinguir a poesia da prosa de ficção pois esta 
partindo do lirismo puro não o objectiva tal como é mas pensa sobre êle, e 
o desenvolve e esclarece. Emfim: na prosa a inteligência cria sobre o lirismo 
puro enquanto na poesia modernista o lirismo puro é grafado com o mínimo 
de desenvolvimento que sobre ele possa praticar a inteligência. Esta pelo 
menos a tendência embora nem sempre seguida.)

(ANDRADE. Mário. A escrava que não é Isaura, 1980, p. 205)

 Por outro lado, João Luiz Lafetá observa que, se, no ensaio publicado em 1924, Mário 
de Andrade explicita, através do termo crítica, o papel do consciente, da técnica em seu projeto 
de poesia modernista, no “Prefácio” o realce da inspiração já poderia ser lido como “uma nova 
concepção de técnica, que não seria o artifício parnasiano nem a liberdade romântica, mas equilíbrio 
entre os dois termos da fórmula definidora da Poesia, proposta por Dermée” (LAFETÁ, 2000, 
p. 162). Como demonstra no ensaio “A consciência da linguagem”, a “explicação psicológica” 
dada por Mário de Andrade para a poesia modernista “converge[ria] para explicação estética” 
(LAFETÁ, 2000, p. 162-163). A argumentação do crítico para essa interpretação apoia-se em três 
desdobramentos do realce do lirismo como expressão do inconsciente na poética marioandradina. 
Apresentamos abaixo os três desdobramentos, seguindo a exposição de Lafetá:

1. o belo artístico, diferente do belo da natureza, é uma “construção artificial”:

Escrevo “lirismo puro” para distinguir a poesia da prosa de ficção pois esta 
partindo do lirismo puro não o objectiva tal como é mas pensa sobre êle, e 
o desenvolve e esclarece. Emfim: na prosa a inteligência cria sobre o lirismo 
puro enquanto na poesia modernista o lirismo puro é grafado com o mínimo 
de desenvolvimento que sobre ele possa praticar a inteligência. Esta pelo 
menos a tendência embora nem sempre seguida.)

(ANDRADE. Mário. A escrava que não é Isaura, 1980, p. 205)

 2.    a poesia modernista não obedece à ordem lógica, mas a um outro tipo de ordem:

“Existe a ordem dos colegiais infantes que saem / das escolas de mãos dadas, 
dois a dois. Existe / uma ordem nos estudantes das escolas / superiores que 
descem uma escada de quatro / em quatro degraus, chocando-se lindamente. 
/ Existe uma ordem, inda mais alta, na fúria / desencadeada dos elementos.

Quem leciona história no Brasil obedecerá a / uma ordem que, certo, não 
consiste em estudar / a Guerra do Paraguai antes do ilustre acaso de / Pedro 
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Álvares. Quem canta seu subconsciente / seguirá a ordem imprevista das 
comoções, das / associações de imagens, dos contactos exteriores. / Acontece 
que o tema às vezes descaminha.

(“Prefácio interessantíssimo”, 1966, p. 21)

3. a linguagem não se restringe à gramática e ao uso comum; como permite a ambiguidade, a 
linguagem é elástica: 

“Marinetti foi grande quando descobriu o / poder  sugestivo, associativo, 
simbólico / universal, musical da palavra em liberdade. / (...) / Uso palavras 
em liberdade. Sinto que o meu copo / é grande demais para mim, e inda bebo 
no copo / dos outros.”

(“Prefácio interessantíssimo”, 1966, p.22)

“‘A linguagem admite a forma dubitativa que o / 

mármore não admite.’ Renan

‘Entre o artista plástico e o músico está o poeta, / que se avisinha do artista 
plástico com a sua / produção consciente, enquanto atinge as / possibilidades 
do músico no fundo obscuro do / inconsciente.’ De Wagner.”

(“Prefácio interessantíssimo”, 1966, p. 27)

 Conforme João Luiz Lafetá, a defesa do rompimento das regras gramaticais como 
procedimento não significa que poesia modernista deixe de ser um tipo de comunicação, melhor 
dizendo, um tipo de linguagem. Dessa maneira, não se pode restringir a proposta marioandradina 
para poesia modernista a um enfoque puramente psicologista. Aliás, o realce psicologista em 
Mário é, sobretudo, um recurso para libertar a poesia modernista das amarras, das “quinquilharias” 
impostas pelas escolas do passado. Assim, na poética modernista de Mário de Andrade, ao lado 
do psicologismo, configura-se também o enfoque estético que se faz mais evidente no ensaio de 
1924 (LAFETÁ, 2000, p. 163). Em “A escrava que não é Isaura, ao propor “máximo de lirismo, 
máximo de crítica para adquirir o máximo de expressão” (ANDRADE, 1980, p. 206), o poeta 
coloca em pé de igualdade subconsciente e inconsciente, inspiração e inteligência, lirismo e técnica, 
promovendo a fusão desses dois pólos na fatura da poesia modernista, e ultrapassando os impasses 
antes mencionados por Costa Lima e Schwarz. “Louvação da tarde”, primeira versão escrita em 
1925, mas publicado em 1930 como penúltimo poema da série denominada “Tempos de Maria”, 
atesta essa fusão.

 No ensaio “O poeta itinerante”, bela análise de “Louvação da tarde”, Antonio Candido nota 
que o decassílabo branco, usado “pela primeira e única vez” na obra poética de Mário de Andrade, 
além de ser “discrepante dos postulados modernistas e da conquista do verso livre”, “parece ter 
sido escolhido por mais de um motivo e significar mais de uma coisa” (CANDIDO, 2004, p. 225-
226). Uma das razões para a utilização desse tipo de verso estaria associada ao desejo de Mário de 
se aproximar dos poemas ingleses carregados de reflexão. Em outras palavras, como diria em carta 
a Manuel Bandeira, ao desejo de “construir o poema pau, o poema que não tem nenhuma excitação 
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exterior, nem de pândega, [...] o poema que não se pode ler no bonde, o poema que não carece ser 
recitado, ao contrário que perde quando recitado [...]” (ANDRADE, apud. CANDIDO, 2004, p. 
226). Por outro lado, ressalta Candido, o uso do decassílabo denotaria também certa “confiança 
adquirida por quem é capaz de incorporar as conquistas expressionais e temáticas a um esquema do 
passado”, sinalizando “que a mensagem de vanguarda podia entroncar-se na tradição e, assim, en-
caixar-se na literatura brasileira” (CANDIDO, 2004, p. 226). Nesse sentido, “Louvação da tarde” 
dialoga não apenas com “os poemas ingleses do tipo reflexivo, com referências à natureza”, mas 
com “as meditações em verso branco da literatura brasileira pré-romântica e romântica (Borges 
de Barros, Gonçalves Dias, Varela, Bernardo Guimarães)” (CANDIDO, 2004, p. 226). Passado o 
calor da inovação da década de 20 quando se dá o experimentalismo artístico, a partir de 1930, o 
domínio da técnica torna-se, explicitamente, um ponto a ser defendido pelo poeta.  A preocupação 
com os aspectos formais da poesia (preocupação que também se estende à prosa) como antídoto 
para sentimentalidades inconsequentes pode ser rastreada em diversos escritos críticos vindos 
a público nas décadas de 30 e 40 do século XX. Por exemplo, no ensaio “A poesia em 1930”, 
publicado em 1931 na Revista Nova, e incluído posteriormente em Aspectos da literatura brasi-
leira, passam pelo crivo de Mário de Andrade Libertinagem, de Manuel Bandeira, Pássaro Cego, 
de Augusto Frederico Schmidt, e os livros de estreia de Drummond, Alguma Poesia, e de Murilo 
Mendes, Poemas. De acordo com sua avaliação crítica, o fato de os quatro escritores serem “poe-
tas feitos” teria contribuído para que seus versos escapassem “dos desastres quase sempre fatais 
da juventude”:

Essa me parece uma das lições literárias do ano [1930]. Quatro livros de 
poetas na força do homem. Acabaram as inconveniências da aurora. A poe-
sia brasileira muito que tem sofrido destas inconveniências, principalmen-
te a contemporânea, em que a licença de não metrificar botou muita gente 
imaginando que ninguém carece de ter ritmo mais e basta ajuntar frases 
fantasiosamente enfileiradas pra fazer verso-livre. Os moços se aprovei-
taram dessa facilidade aparente, que de fato era uma dificuldade a mais, 
pois, desprovido o poema dos encantos exteriores de metro e rima, ficava 
apenas... o talento. E já espanta, um bocado dolorosamente, esse monturi-
nho sapeca de livros de moços, coisa inutil, rostos mais ou menos corados, 
excessiva promessa, resumindo: bambochata que não resiste à primeira 
varredura do tempo (ANDRADE, 1974, p. 27).

   A primazia da técnica encontra-se também na crônica “O castigo do ser III” (1931), do 
Diário Nacional. Aí Mário de Andrade também combateria a “poetagem desbragada”, “isenta de 
qualquer disciplina”, e insistiria na formação do artista. 

 Em 1939, crítico profissional da “Vida literária” do Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, 
mantém essa mesma postura. No artigo “A fábrica dos fantasmas” (Diário de Notícias. Rio de 
Janeiro, 2 jul.1939), sublinha a importância do domínio da técnica, argumentando que o sentido do 
belo na obra de arte só se realiza através do domínio da expressão. Como chama a atenção, “sob 
as capas larguíssimas da língua nacional e do verso livre podem se ocultar com facilidade todas as 
ignorâncias, cabotinismo e preguiças” (ANDRADE, 1993, p. 72). Tal mudança de atitude parece 
ter desnorteado os jovens escritores da nova geração, colocando o poeta modernista no centro de 
uma polêmica.
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 Para Marcos Antonio de Moraes, em ensaio que introduz a obra Mário e o pirotécnico 
aprendiz (Cartas de Mário de Andrade e Murilo Rubião) [1995], aqui já referido, o artigo “Palavra 
em falso” (Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 6 ago. 1939) teria sido o estopim da querela. Aí 
Mário de Andrade afirmaria que “a beleza sendo, senão totalmente, pelo menos especialmente, 
uma realidade objetiva, a forma e por conseqüência o estilo, em literatura, tem que ser uma coisa 
presente, sensível ao leitor, pra que a sensação de beleza se realize” (ANDRADE, 1993, p. 93). Ainda 
em agosto de 1939, Jorge Amado publica um artigo, sem assinatura, na revista Dom Casmurro, 
mostrando Mário como totem caído, pálida sombra do mito revolucionário, decepcionando os 
jovens. Mário responde às acusações, em 27 de agosto de 39, no artigo “A raposa e o tostão”. 
Observando que “crítica e condescendência são coisas divorciadas desde sempre, mormente 
nos países de pequena cultura, onde freqüentemente os artistas se improvisam à custa de talento 
muito e nenhum saber” (ANDRADE, 2002, p. 105), o poeta modernista julga estar a literatura 
brasileira da época “numa fase de apressada improvisação”, e a arte, tendo sido esquecida, estar 
sendo substituída por “realismo, demagogia, intenção social, espontaneidade e até pornografia” 
(ANDRADE, 2002, p. 106). Segundo ele, escrever poemas e romances “não é deixar correr a pena 
sobre o papel” e, se o Modernismo abriu “certas portas à liberdade de criação”, isso não significaria 
“derruir todas as muralhas” (ANDRADE, 2002, p. 107), e em seguida declara:

Não há obra-de-arte sem forma e a beleza é um problema de técnica e 
forma. (...) E, com efeito, todo e qualquer sentimento outro, toda e qualquer 
verdade, toda e qualquer intenção, não se consegue se tornar beleza, si não 
se transformar nesse sentimento técnico, que contempla o amor, a verdade, 
a intenção social e lhes dá forma. Forma estética, isto é, obra-de-arte. (...) 
Jamais me preocuparam erros de gramática, mas me preocupam “erros” 
de linguagem que fragilizam a expressão. Jamais exigi de ninguém a forma 
rija do ditirambo, mas repudio e hei de profligar o amorfo, as confusões do 
prosaico com o verso-livre, a troca da técnica por um magro catecismo de 
receitas, o monótono realismo escamoteando em sua estupidez moluscóide 
aquela transposição para o mundo da arte, em que o mal de um se converte 
em mal de muitos. Tanto a arte convence... (ANDRADE, 2002, p. 108-109).

 Continuando o texto acima citado, lê-se que caberia à crítica apontar e corrigir o clima 
de “um verdadeiro assanhamento de criação literária em que as imitações, as falsificações, as 
mistificações, ou apenas as pressas, ameaçam confundir tudo”.  Como já afirmara no “Prefácio 
interessantíssimo”, “o passado é lição para se meditar, não para reproduzir (ANDRADE, 1976, p. 
36). Se a crítica não teria o poder de garantir que “seus aplausos de hoje tenham a ratificação do 
futuro”, lhe competiria “ferir os pontos fracos, as falhas, as falsas volúpias, os abusos de liberdade 
do tempo. Porque tudo isso se garante na comparação do passado’ (ANDRADE, 2002, p. 111). De 
acordo com poeta, explicar-se-ia a permanência de um Bocage, de um Gonçalves Dias e de outros 
não pelas mensagens que deixaram, mas pela forma competente que lhes deram: “mensagens que 
se eternizaram porque belas mensagens” (ANDRADE, 2002, p. 111). A produção artística de 
cunho social também não escapa do crivo formal do poeta modernista.

 No ensaio “A elegia de abril”, escrito em 1941, Mário identifica “a imperfeição do preparo 
técnico”, escamoteada pelo “experimentalismo artístico” e por “um perigo ainda mais confusionista 
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e sentimentalmente glorioso, a tese da arte social”, como a principal falha da poesia da época. 
Para ele, através do domínio técnico, o artista, mergulhado em sua subjetividade, alcançaria a 
universalidade, e o intelectual, sendo “técnico de sua inteligência”, escaparia do “conformismo de 
partido”:

Imagino que uma verdadeira consciência técnica profissional poderá 
fazer com que nos condicionemos ao nosso tempo e os superemos (sic), o 
desbastando de suas fugaces aparências, em vez de a ela nos escravizarmos. 
Nem penso numa qualquer tecnocracia, antes, confio é na potência 
moralizadora da técnica. E salvadora.... [...] O intelectual não pode mais 
ser um abstencionista; e não é o abstencionismo que proclamo, nem mesmo 
quando aspiro ao revigoramento novo do “mito” da verdade absoluta. Mas 
se o intelectual for um verdadeiro técnico de sua inteligência, ele não será 
jamais um conformista. Simplesmente porque então a sua verdade pessoal 
será irreprimível. Ele não terá nem mesmo esse conformismo “de partido”, 
tão propagado em nossos dias. E se o aceita, deixa imediatamente de ser um 
intelectual, para se transformar num político de ação. Ora, como atividade, 
intelectual, por definição não é um ser político. Ele é mesmo, por excelência, 
o out-law, e tira talvez a sua maior força fecundante justo dessa imposição 
irremediável da “sua” verdade (ANDRADE, 1980, p. 193).

III

O binômio sinceridade e rigor técnico parece traduzir a pedagogia arlequinal de Mário de 
Andrade para a poesia modernista. Antes de concluir, talvez fosse interessante demarcar o sentido 
cada termo do binômio. Para isso, nos valeremos das cartas escritas pelo mestre da Semana de 1922 
ao jovem Alphonsus de Guimaraens Filho, escritas entre 1941 e 1944 e reunidas em Itinerários. 

Por ser definido de forma mais direta, comecemos pelo segundo termo. O poeta paulista 
entendia técnica como “um organismo completo, inteiro e fechado de normas nascidas do lirismo 
psicológico e organizadas, entrosadas, completadas e fechadas pela consciência estética”.

Não se confundindo com “o que é costume, o que é o já-sabido, o que é boca torta por uso 
de cachimbo”, sinceridade seria, para ele, sinceridade dinâmica, isto é, insinceridade. E seria essa 
sinceridade dinâmica ou insinceridade, que levaria os artistas a buscarem “o insabido” dentro de-
les mesmos e na técnica, “a forçar[em] a nota, a abandonar[em] o bom passado, a manquear[em] in
-habeis e manquitolantes um tempo, pra num próximo dia adquirir[em] enfim a sinceridade nova” 
(p. 17).

Em longa carta a Alphonsus Guimaraens Filho, iniciada em 20-II-44, mas finalizada no dia 
23, Mário distingue “espontaneidade” de “sinceridade”. Segundo ele, a espontaneidade é manifes-
tação da personalidade imposta “por infância e adolescência, pela educação escolar, jornalística 
(pouco), livresca (muito) e sobretudo pela família e pela classe”, “coisa que não tem o menor in-
teresse em arte, na obra-de-arte” (p. 53). Já a sinceridade é dicção de uma conquista, uma vez que 
“é uma superação quotidiana, em que você quotidianamente se desfaz, se contrafaz, se constrange 
[...]” (p. 54). A primeira levaria o artista a se repetir, a imitar a si mesmo, a escrever sem se reverifi-
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car, tornando sua expressão “cacoetes, maneiras, receitas intelectuais e sentimentais”. A segunda, a 
sinceridade, o impulsionaria à caracterização livre da personalidade conquistada, à expressão sem 
vício (p. 64). Entendido como construção e não expressão do que se tem de “mais íntimo, de mais 
puro”, o conceito de sinceridade em Mário estaria fundado na linguagem, e o de técnica, no domí-
nio dessa linguagem, o que reforça a formulação de João Luiz Lafetá, com a qual concordamos, de 
que a proposta de poesia modernista marioandradiana, não tendo uma base unicamente subjetiva, 
pressupõe equilíbrio entre lirismo psicológico e consciência estética.
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Trocas de sabença, fome pelo norte: a correspondência de Mário de 
Andrade a Câmara Cascudo

 Fátima Maria de Oliveira (DIPPG/ CEFET-RJ)

Um projeto para a cultura brasileira sob envelopes

E agora um pedido. Tenho uma fome pelo norte, não imagina. Mande-me umas foto-
grafias de sua terra. Há por aí obras de arte colonial? Imagens de madeira, igrejas 
interessantes? Conhece-se os seus autores? Há fotografias? Acredite: tudo isso me 
interessa mais que a vida. 

Mário de Andrade em carta a Câmara Cascudo

         Nenhum outro escritor brasileiro se valeu do gênero epistolar como Mário de Andrade.  As 
cartas de Mário constituem um espaço privilegiado, na obra do autor, para a constituição de seu 
autorretrato como escritor, pesquisador da cultura erudita e popular e homem público. Com seus 
correspondentes, de norte a sul do país, compartilha o ideal de repensar o Brasil da perspectiva 
do intelectual modernista, com vistas à construção de um pensamento crítico nacional. Essa 
produção epistolar é composta de destinatários pertencentes a diferentes gerações e estados do 
Brasil. Entre eles, encontram-se Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Pedro Nava, 
Emílio Moura, Murilo Rubião, Henriqueta Lisboa, Murilo Miranda, Rodrigo Mello Franco de 
Andrade, Câmara Cascudo, entre outros. As inúmeras cartas da década de 1920 nos permitem 
definir o escritor da Rua Lopes Chaves, como o intelectual brasileiro, ocupado em refletir sobre 
a “reatualização do Brasil em relação aos modelos culturais e artísticos importados do exterior e 
preocupado com a produção de uma cultura nacional, visando chegar de uma maneira natural a 
uma integração na arte universal.” (SANTOS, 1998, p. 239). Na pregação do nacionalismo esté-
tico, articulava-se em várias frentes de ação e escolhia estrategicamente os correspondentes que 
o ajudassem a levar o estandarte desse processo renovador. 

         Neste artigo, concentro a minha atenção e interesse na correspondência que Mário de An-
drade manteve de 1924 a 1943, com o escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo, cuja publicação 
dos originais das 56 cartas ocorreu em 1989.  Elejo como tema de estudo a problematização, 
por parte de Mário, de um projeto para a cultura brasileira que compreendia questões ligadas 
à identidade, tradição, cultura popular, nacionalidade e construção estética.  Através de suas 
cartas, Mário conjuga os três princípios fundamentais configuradores, no seu entendimento, do 
movimento modernista: “o direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência 
artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional.” (ANDRADE, 1974, 



95

Série Instituto Rural

p. 242). “No mutirão de sabença” (ANDRADE, “Acalanto do seringueiro”, 1993, p. 205) de sua 
casa, Mário, escritor culto e literário, anseia por encontrar e sentir seus patrícios, através das 
cartas que envia em busca de soluções para realizar a missão que se propôs de “desgeografizar” 
o Brasil e nacionalizar a invenção, amoldando-a aos processos populares. Mário toma para si a 
incumbência de tradicionalizar o Brasil, criando com seu pensamento polifônico, de “um tupi 
tangendo um alaúde” (ANDRADE, “O trovador”, 1993, p. 83), uma brasilidade complexa e in-
tegral no campo da literatura.

As tradições populares e a estabilização da consciência criadora nacional

[...]devemos nos esforçar cada qual em ser nacional de seu país.

Mário de Andrade em carta a Câmara Cascudo

         O elemento de aproximação epistolar de Mário de Andrade e Câmara Cascudo é o Mo-
vimento Modernista de São Paulo. A primeira carta de Mário enviada ao Rio Grande do Norte 
abre-se com uma referência elogiosa a um artigo de Câmara Cascudo relativo ao movimento de 
22. Artigo sobre o qual Mário se manifesta com gratidão por ter visto reconhecida, nas palavras 
de Cascudo, a “empreitada que se deu de renovação” (ANDADRE, 1991, p. 31). Revela sentir-se 
especialmente reconfortado por reconhecer no correspondente “uma inteligência viva e eficaz” 
(ANDRADE, 1991, p.31) e mostra-se interessado em receber os trabalhos de Cascudo, uma 
“inteligência forte”, no entender de Mário.  A partir dessa primeira carta irá se estabelecer uma 
rede de trocas epistolares, em que se revela a estratégia de Mário de conduzir as conversas com 
Câmara Cascudo para o terreno das tradições populares. Mário precisava do acorde da escrita 
de Cascudo para realizar a harmonia de sua grande obra literária nacional. Acorde a ser produ-
zido não pelo talento literário de Cascudo, que não é reconhecido de primeira por Mário como 
excepcional, caracterizando-o, antes por “protocolar” (ANDRADE, 1991, p. 34). Em Cascudo, 
Mário enxerga a promessa de matar a “fome pelo norte”, a “fome estomacal de Brasil”, segundo 
se expressa em cartas do ano de 1925, enviadas a Cascudo. Interessa-se logo nas primeiras cartas 
pelos usos linguísticos do norte, estimulando o correspondente a escrever cada vez mais “brasi-
leiro”, enquanto lhe dá lições: 

Você também está escrevendo brasileiro. Procure vivificar ainda mais esse pro-
pósito. Lembre-se que o português não pode ser, tal como ritmado em Portugal, 
o nosso meio oral de expressão: outra terra, clima, novos costumes, preocupa-
ções, ideais. Aliás nós não herdamos de Portugal uma língua: herdamos uma 
gramática. Foi o que marcou por muito tempo a idea de sermos sintaticamente, 
vocabularmente nacionais. O preconceito ainda perdura mesmo nos mais fran-
cos. Você mesmo a horas tantas no seu livro põe entre aspas a palavra “arreme-
diado” pg 208, 2ª alinha. Teve medo de parecer ignorante? A mim me parece 
que você se esquivou de ser clarividente, com essas aspas malditas (ANDRA-
DE, 1991, pp. 33-34)
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  No centro da construção da identidade nacional, Mário de Andrade colocava sempre o 
desafio de aprofundar um pensamento sobre a “língua nacional”, que nos distanciasse da “toa-
da lusitana” e permitisse ao escritor brasileiro “ser lógico com a sua terra e com o seu povo” 
(ANDRADE, p. 152). Pesquisar e empregar brasileirismos vocabulares e sintáticos é o caminho 
para a reconstrução da identidade linguística no campo da formação literária. É também através 
de uma carta do ano de 1925 que relata ao amigo Manuel Bandeira, com quem se correspondia 
desde 1922, como concebe o seu projeto de língua nacional:

Não posso ir fazendo no silêncio e no trabalho oculto toda uma gramática brasi-
leira pra depois de repente, pá, atirar com isso na cabeça do pessoal. Preciso que 
os outros me ajudem porquê, […], embora não seja um ignorante em questões 
de língua e possa afirmar gritando que sei o português duma forma acima do 
comum, não sou forte no caso. […] Careço que os outros me ajudem pra que 
eu realize a minha intenção: ajudar a formação literária, isto é, culta da língua 
brasileira. Não quero que você pense que estou imaginando criar uma língua 
nova, como se diz que fizeram Dante e Camões […]. A parte messiânica do 
meu esforço, o sacrificar minhas obras, escrevendo-as em língua que ainda não 
é língua […] é uma necessidade fatal do meu espírito […]. Agora você deve ver 
que pequenas diferenças entre falar duma pra outra região brasileira são fatais 
não só de pronúncia como de sintaxe. Em todos os países grandes se dá e até 
nos pequenos. Diferenças léxicas e sintáticas. [...] fundo na minha linguagem 
brasileira de agora termos do Norte e do Sul. [...] Não quero imaginar que o meu 
brasileiro – o estilo que adotei – venha a ser o brasileiro de amanhã. […] Por 
outro lado se eu não fizesse essa sistematização eu seria um escritor sentimen-
talmente popular e quero ser um escritor culto e literário.” (ANDRADE, 2001, 
pp. 181- 182)

  O projeto de Mário prevê a sistematização culta da língua e não uma “fotografia do popu-
lar” (ANDRADE, 2001, p. 182). Assumiu em sua obra essa sistematização culta, como um estilo 
“fatalmente pessoal” (2001, p. 182), além de assumir-se nessa mesma carta enviada a Bandeira, 
como um “fenômeno culto” (p. 182). Defende-se de uma possível “acusação” de ser um “escritor 
difícil”, por meio de um poema de 1928, em forma de “lundu” – tipo de canção do séc. XIX, 
influenciada pelo lirismo da modinha e frequentemente de caráter cômico – em que afirma o seu 
gosto por formas populares e diz: “Eu sou um escritor difícil / que a muita gente enquisila, / po-
rém essa culpa é fácil / de acaba de uma vez: / é só tirar a cortina / que entra luz nessa escurez. // 
Cortina de brim caipora, com teia caranguejeira / e enfeite ruim de caipira, / fale fala brasileira 
/ que você enxerga bonito / tanta luz nesta capoeira / tal-e-qual numa gupiara.” (ANDRADE, 
“Lundu do escritor difícil”, 1993, p. 306)

          O escritor-fenômeno-culto  de São Paulo, abancado a sua escrivaninha,  não dispensa a 
ajuda do escritor provinciano de Natal, recostado no vai-e-vem da rede,  para fortalecer seu ideal 
de formação culta da língua brasileira e civilizar o Brasil. O ideal civilizatório de Mário prevê 
o desafio da inclusão das tradições nacionais no movimento universal das ideias, procurando o 
equilíbrio entre esses dois elementos. Mas para isso, sabe que é necessário criar a orientação 
brasileira de civilização, acentuar a tradição, ultrapassando a macaqueação e curando o brasileiro 
culto da infecção da cópia europeia – a “moléstia de Nabuco”, cujo sintoma principal é só saber 
e se interessar pelo “que é da estranja”, conforme deixa registrado no último verso do “Lundu do 
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escritor difícil”.  Para Mário, a integridade do país só seria alcançada por meio de uma “língua 
que ligue tudo” (ANDRADE, 1991, p. 35), daí a sua constante curiosidade sobre as formas de 
dizer encontradas na escrita de Câmara Cascudo: 

Agora uma pergunta, que não inclui censura: Você escreve a todo momento 
‘d’imenso’, ‘d’agoiros’, por ‘de imenso’, ‘de agoiros’. Essa elisão se faz aí no 
norte? Interessa-me saber disso. É de uso popular ou costume seu pessoal? Res-
ponda-me que observo esses usos com atenção. (1991, p. 34)

Interessava-lhe saber disso e de muito mais em relação ao Nordeste, segundo ele, “maior 
mina conservadora das nossas tradições populares” (ANDRADE, 1975, p. 30). Mário sente-se 
particularmente atraído pela figura do cantador nordestino, no qual vê o cruzamento de canto 
e memória, situando-o como autêntico representante de uma expressão universal. N’O turista 
aprendiz, fixa sua atenção no cantador de cocos, em que ouve um concerto de vozes perdidas, 
que estiveram na origem da poesia europeia da idade medieval: “Por aqui chamam de ‘coquei-
ro’ o cantador de ‘cocos’ [...] se trata do homem mais cantador desse mundo: nordestino. [...] 
A erudição me lembra as praças da primeira Florença renascente, destinadas aos ‘cantastorie’, 
onde eles dedilhavam o alaúde, a trompa marinha, cantando sem mais fim” (ANDRADE, 1983, 
p. 231)

          Mário é um intelectual participante, concentrado em seus objetivos de atualização do pen-
samento nacional, cuidadoso no registro das manifestações populares brasileiras, pois entende 
que perder o folclore de vista e não estudá-lo é desnacionalizar-se. Acredita que a literatura, 
assim como a música, só se tornará nacional se o artista recorrer à criação com base na pesquisa 
brasileira:

[...]todos os artistas que importam no Brasil de hoje, são de fato os que ainda 
têm como princípio pragmático de sua criação, fazer música de pesquisa brasi-
leira. A invenção livre só virá mais tarde, quando a criação musical erudita esti-
ver tão rica, complexa e explícita em suas tendências particulares psicológicas, 
que o compositor possa desde a infância viver cotidianamente dentro dela, se 
impregnar dela, e a sentir como um instinto. Nisso os principais compositores 
brasileiros estão certos, mas onde eles não estão propriamente errados mas fal-
tosos e defeituosamente empobrecidos, é na sua ignorância do folclore brasilei-
ro [...] quando muito um ou outro se resolve a explorar os elementos musicais 
da sua região. Como fez muito bem Camargo Guarniere com a toada e a moda 
caipira de São Paulo. (ANDRADE, 1989, p. 151)

          É buscando preencher essas lacunas e minimizar a ignorância dos artistas brasileiros so-
bre o folclore, que Mário vai compondo estrategicamente a sua correspondência com Câmara 
Cascudo. O amigo do Rio Grande do Norte tem, segundo palavras do escritor de São Paulo, “a 
riqueza folclórica [...] passando na rua a qualquer hora [...] tem todos os [...] conhecidos e amigos 
do [...] Estado e Nordeste pra pedir informação” (ANDRADE, 1991, p. 149). Sendo assim, não 
se acanha de solicitar ao amigo nordestino, em carta de 1927, colaboração para o “romance ou 
coisa que o valha” (1991, p. 75), intitulado Macunaíma que pretendia lançar, no ano seguinte, 
sobre “um heroi taulipangue bastante comico” (1991, p.75). O livro, segundo descrição de Mário 
em carta a Cascudo, é um repositório de lendas, costumes, frases feitas: uma mistura completa 
do “Brasil inteirinho”. A composição de Macunaíma obedece assim à intenção de Mário de se 
“abrasileirar e trabalhar o material brasileiro” (1991, p. 75), sem tornar-se “regionalista” e para 
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isso irá colocar lendas do norte no sul do país, misturar palavras gaúchas com modismos nor-
destinos, misturar os animais do norte e do sul. Enfim, irá “tirar a geografia do livro” (1991, p. 
75). A colaboração de Cascudo para esse livro “tendenciosamente brasileiro” (1991, p. 75) será 
através de lendas e tradições do nordeste. “Eu queria botar uma lenda aí do nordeste [no livro], 
você pode me ceder uma das que recolheu? – pergunta Mário. E prossegue, manifestando para 
Cascudo que tipo de material espera receber: “Quero uma bem lírica, sentimental si for possível. 
Enfim o mais lírico possível. Escolha das que você tem uma duas três e me mande. Botarei uma 
só e guardarei cuidadosamente as outras para você mesmo.” (1991, p. 75).  As exigências de 
Mário são a maneira encontrada por ele para estimular o amigo potiguar com suas curiosidades 
de homem de estudo a produzir sobre assuntos populares. Coloca-se  como fiel depositário desse 
material pesquisado pelo amigo do Nordeste, convida-o a colaborar  em revistas do Rio e de São 
Paulo, enquanto ele não se decide a publicar obra de maior fôlego sobre temas da cultura popular.

[...] não sei o que você fez dos poemas. Mande-os de novo e mande mais. Dos 
modernos do Nordeste é você incontestavelmente muito superior aos outros 
[...] Mande coisas e cartas. A fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, 
chuça, faz cócega, é engraçada e sagüi. [...]Ando esperando os livros de você, 
sobretudo o sobre lendas e tradições. (1991, p. 47) 

Você por acaso conhece a melodia de algum aboiado aí no norte? Com letra 
si possível, ou milhor as sílabas com que os vaqueiros entoam as suas frases 
musicais. Veja si me arranja alguns, me mande todos os que puder, por mais 
insignificantes que sejam. Você naturalmente encontrará aí alguém que saiba o 
poquinho de musica suficiente para anotar esses aboiados. [...] Estou em estu-
dos sérios sobre fórmulas melódicas brasileiras. Não é estudo pra publicar pois 
já demanda muita pesquisa e comparação, porém será trabalho útil, não acha. 
(1991, p.69)

Deverei manter no ‘Terra Roxa e Outras Terras’ uma crônica musical. [...] Sei 
que você vai ser convidado pra colaborar. Assim que saia mandarei o 1º num. 
pra você pautar a sua colaboração pelo gênero e tamanho de Terra Roxa. Como 
sei que querem dar importância a trabalhos sobre história, sobre tudo o que é 
Brasil enfim, você tem campo largo nas suas especialidades. Um cap. do livro 
sobre tradições ou do sobre Lopes que tenha a referencia ao Brasil será ouro 
sobre azul. (1991, p. 73)

 O livro de Cascudo sobre lendas e tradições não se materializa, apesar de todos os incen-
tivos e lições de Mário. Impregnado pelo projeto moderno de construção da memória nacional, 
pela descoberta de uma tradição cultural do país e sistematização de um pensamento crítico bra-
sileiro, o autor de Macunaíma comporta-se como um missionário sem descanso.  As cartas que 
envia a Cascudinho – tratamento amistoso que passa a ser dado ao correspondente – principal-
mente nos anos de 1930, quando assume cargos no Departamento Cultural do Município de São 
Paulo e no Ministério de Educação de Capanema, apresentam o lado empreendedor do homem 
público empenhado seriamente na empresa de organizar a memória do país, disposto, portanto, 
a abandonar o culto à preguiça criativa. Nesse período, sobressai “a inclinação do escritor pelo 
aprimoramento e pela lentidão do saber, em oposição à velocidade e ao ritmo alucinado das 
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descobertas vanguardistas.” (SOUZA, 1999, p.184). Sendo assim, não tolera em Cascudinho as 
demonstrações de um saber descompromissado e macunaímico, em detrimento de um compor-
tamento intelectual mais técnico e civilizado. Em carta de 1936, um Mário eufórico escreve a 
Cascudinho sobre os novos empreendimentos da Prefeitura de São Paulo na área da cultura:

vou lhe escrever duas linhas roubadas. Ah, você não imagina o que está sendo 
minha vida, uma ferocidade deslumbrante, um delírio, um turbilhão sublime, 
um trabalho incessante, dia e noite, noite e dia, me esqueci já da minha língua 
literária, a humanidade me fez até voltar a uma língua menos pessoal, já me 
esqueci completamente de mim. Não sou, sou um departamento da Prefeitura 
municipal de S. Paulo. Me apaixonei completamente. Também a coisa não era 
pra menos, bateu uma aura de progresso neste município sofrido, veio um pre-
feito que topa com as coisas da cultura também, incrível! E me chamaram pra 
dirigir a coisa, imagine só, numa terra em que tudo está por fazer! Tou fazendo. 
(ANDRADE, 1991, p. 140)

 O Mário apaixonado que fazia também exigia de seus correspondentes que fizessem. Ins-
titui no Departamento o Curso de Etnografia, inaugura a Biblioteca Infantil e solicita ao amigo 
potiguar colaboração para a Revista do Arquivo, publicação do Departamento de Cultura. Cascu-
do envia um trabalho sobre a Couvade que não é publicado na revista, sob a alegação de que 

O escrito sobre a Couvade não preenche bem a finalidade da Rev do Arquivo 
que é em principal composta de ciencia interessadamente brasileira. Aqui no 
Departamento estamos combatendo a ciencia livresca que não traz documen-
tação nova e prática, brasileira. Basta lhe contar que instituímos um ‘curso de 
etnografia prática’ pra ensinar o pessoalzinho como se recolhe e se estuda os 
documentos etnograficos. Si você não conseguir o livro, o que é um verdadeiro 
desastre, não pode refazer a parte essencial? O estudo sobre a poética nordes-
tina, dando exemplos inéditos, colhidos por você. Só em último caso aceito a 
Couvade que em última análise também nos interessa é etnografia amerindia. 
(ANDRADE, 1991, p. 142)

 O grande interesse de Mário, desde o início da correspondência com Cascudo, fixa-se na 
realização do estudo sobre a poética nordestina por parte deste último. Enquanto, Cascudo não 
se dispõe a produzir o livro, Mário vai cumulando-o de tarefas:

E recebeu o convite pro Congresso da Lingua Nacional Cantada? Esta aí. Deixe 
a poética nordestina pra depois, mas não me deixe sem alguma comunicação 
sobre a pronuncia potiguar, seria absurdo a falta de comparecimento do Rio 
Grande do Norte no Congresso e nos Anais. Vou mandar convite oficial ao Es-
tado seu. Arranje com ele pra mandar você como representante, que aqui a hos-
pedagem quem paga é o Departamento. E não me deixe sem alguma colabora-
ção norte-riograndense pros Anais, já que tenho asseguradas as de Pará, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco. Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 
do Sul e só. Me mande dizer si conhece alguém no Mato Grosso, em Goiaz, no 
Maranhão e em Minas   a quem possa convidar também. (1991, p. 145)

 Mário procura colocar Cascudo no caminho da “ciência interessadamente brasileira” e 
desviá-lo da “ciência livresca”. A Cascudo caberia produzir e enviar trabalhos sobre folclore – 
única  produção de real valor que poderia vir do Rio Grande do Norte. Em uma longa carta do 
ano de 1937, Mário decide ser mais direto no julgamento dos artigos feitos por Cascudo e diz não 
gostar deles, sob a alegação de que o pesquisador potiguar incorre em dois erros, quando se trata 
de “assuntos tecnicos”: “a falta de paciência e o desprezo da medida” (1991, p. 147).  Aponta 
o segundo erro – desprezo da medida – em dois trabalhos de Cascudo enviados para Mário: a 
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monografia sobre o conde d’Eu e a interpretação da Couvade. Sobre o primeiro, afirma ter sido 
descomedido o esforço de leituras de Cascudo para escrever um livro sobre “assunto tão desim-
portante” (1991, p. 147); sobre o segundo, diz não passar de um “trabalho de vulgarização do já 
existente” (1991, p. 147).  A falta de paciência, segundo Mário fundamental para um pesquisador 
da cultura, é apontada no fato de que Cascudo não tivesse ainda escrito um livro ou pelo menos 
uma monografia sobre “tema especializado, sobre folclore ao menos do R. Grande do Norte, pra 
não dizer Nordeste” (1991, p. 148). E dá como exemplo de falta de paciência o estudo feito por 
Cascudo sobre Catimbós. Estudo no qual Mário sinaliza a “leviandade de colheita de documen-
tação” (p. 149) e análise dos dados, o que deixa transparecer  a falta de orientação científica do 
trabalho de pesquisa. E conclui:

Fica você entendido: quero dois estudos por ano pra Revista do arquivo, e pago 
duzentos paus cada. Não precisam ser de 40 páginas de revista não. Mas pre-
cisam ser fundamentais, estudados sérios, com paciência, sem leviandade de 
colheita e exposição de dados. 

Sei que você pode fazer isso e mais. Você tem a riqueza folclórica aí passando 
na rua a qualquer hora. [...] Você precisa um bocado mais descer dessa rede em 
que você passa o tem po inteiro lendo até dormir. Não faça escritos ao vai-vem 
da rede faça escritos caídos das bocas e dos hábitos que você foi buscar na casa, 
no mucambo, no antro, na festança, na plantação, no cais, no boteco do povo. 
Abandone esse ânimo aristocrático que você tem e enfim jogue todas as cartas 
na mesa, as cartas do seu valor pessoal que conheço e afianço, em estudos mais 
necessários e profundos. Disso é que eu quero como Diretor, e exijo como ami-
go, pra minha revista que está sendo citada na Austrália, na França, nos Estados 
Unidos e mais.

 O tom autoritário de Mário, nesta carta, revela o intelectual que ao assumir um cargo de 
confiança, no governo Vargas, deixa-se contagiar pela política de preservação do patrimônio e 
da memória cultural, amparada em princípios nacionalistas e conservadores. Mais do que nunca, 
empenhado em organizar a memória do país, Mário exige do amigo que abandone o lado ma-
cunaímico de fazer  escritos ao vai-vem da rede, que abandone o ânimo aristocrático e parta para 
a pesquisa etnográfica de um saber popular, cuja demanda de aprofundamento era urgente, diante 
do investimento pesado de Mário de afirmar o nacional e sistematizar um pensamento crítico 
brasileiro, através da organização dos bens culturais do país. Para tal empreitada precisava de 
Câmara Cascudo: aquele com quem sabia poder contar para fazer isso e mais.
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O sábio entre tantos planos

 Erudição no Brasil é engano, questão de ilusão de optica, e ninguém saberá que 
vou passar sem vos ler, sábio entre aeroplanos.

Mário de Andrade em carta a Câmara Cascudo, 1937

         A nobreza da aventura de Mário de Andrade notabiliza-se pelo compromisso assumido com 
fidelidade para a vida toda: ser o pensador da cultura brasileira em sua dupla vertente, a popular 
e a erudita.

         Mário frequentou os salões aristocráticos modernistas, debateu ideias em círculos intelec-
tuais seletos, correspondeu-se com homens de notável saber, trabalhou em gabinetes oficiais, 
propondo e implantando projetos para a conservação e difusão do patrimônio histórico e artístico 
nacional, mas não perdeu de vista que era intelectual em um país de extremos culturais. 

             Comoveu-se, viajando pelo Brasil, com o muito de tradição entranhada na cultura po-
pular e entregou-se à pesquisa séria das manifestações dessa cultura com arrebatamento. Dirige 
seu olhar de turista aprendiz para o Norte e o Nordeste do Brasil, buscando os melhores ângulos 
para enquadrar essa vertente no mapa das atividades artísticas nacionais. Prevendo o mundo de 
trabalho que teria pela frente, propõe alianças sedutoras e irrecusáveis aos patrícios de lá, como 
é o caso de Câmara Cascudo, em quem confirma e afiança uma inteligência forte, viva e eficaz, 
pronta a ajudá-lo na missão de ordenar o imenso tecido de memórias culturais de um país em que 
tudo estava por fazer nessa área nos anos de 1930 e 1940, período de intensa produção do artista 
e homem público Mário de Andrade.
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O índio que não é Peri – A pesquisa em línguas indígenas de 

1890 a 1929

Beatriz Christino (UFRJ)

Introdução

O recorte temporal do presente trabalho corresponde à fase da história brasileira co-
nhecida como República Velha. Os anos de 1890-1929, que compreendem da instauração do 
regime republicano às vésperas da Revolução de 30, constituem marcos de destaque também 
no que tange aos estudos das línguas e culturas sul-americanas. Esse é praticamente o mesmo 
intervalo em que se realizam, por exemplo, as viagens de etnógrafos alemães à região amazô-
nica. De acordo com Kraus (2004), esse ciclo de pesquisas tem início com a primeira expe-
dição através da região do Xingu, chefiada por Karl von den Steinen (1855-1929) em 1884 e 
pode ser considerada encerrada em 1929, ano da morte daquele pesquisador (que, como vere-
mos, instaurou um novo paradigma científico em sua área). Cabe lembrar que, na Alemanha 
dos anos seguintes, dominada pelo ideário nazista e seu etnocentrismo radical e assassino, não 
houve qualquer espaço para a investigação de culturas não-europeias.

Para além de considerar exclusivamente a etnografia alemã acerca dos povos amazôni-
cos, a intenção deste artigo é abordar um aspecto pouco estudado das vanguardas dos primei-
ros anos do século XX: a espécie de revolução científica que se observa no campo dos estudos 
sobre as línguas e as culturas da América do Sul. Ou seja, a mudança de paradigma científico 
operada pela geração que pode ser considerada a primeira de, por assim dizer, sul-america-
nistas. Ao contrário de viajantes-pesquisadores dos períodos anteriores (como os naturalistas 
Francis de Castelnau (1810-1880), Johann Natterer (1787-1843) e Karl Phillip von Martius 
(1794-1868)) que tinham como principal objetivo empreender investigações botânicas e geo-
lógicas e a caracterização da fauna sul-americana, os pesquisadores-viajantes que rumaram 
para a América do Sul nos anos 1890-1929 tinham como objeto central de estudo as culturas 
nativas daquele continente. Não dá margem a dúvidas, nesse sentido, o ofício “Reise-Ins-
truktion für Herrn Dr. Theodor Koch” [Instrução de viagem para o Sr. Dr. Theodor Koch], de 
autoria de Karl von den Steinen, seu superior no Museu Etnológico de Berlim, e referente à 
viagem à Amazônia que Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) iniciaria em 1903. Para fazer 
jus ao apoio financeiro e logístico que recebera da instituição, Koch-Grünberg deveria ter em 
mente que
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1. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, bei Stämmen der Pano-gruppe sowie 
deren Nachbarn – und zwar wenn irgend möglich bei solchen, die abseits 
des Verkehrs leben und noch wenig oder gar nicht bekannt sind—eine 
systematische Sammlung mit möglichster Rücksicht auf Serien anzule-
gen und ihre ethnographisch-linguistische Aufnahme vorzunehmen. 

[1. Sua principal tarefa corresponde a empreender, entre tribos do grupo 
Pano como entre seus vizinhos e, se possível, entre aqueles que vivem 
afastados do contato e ainda são pouco ou nada conhecidos, uma coleção 
[etnográfica] sistemática, com o maior empenho possível de compor sé-
ries, e registros etnográfico-lingüísticos] (Ofício assinado por Karl von 
den Steinen, 20 de fevereiro de 1903, Autos do Museu Etnológico de 
Berlim referentes à viagem do Dr. Koch, Vol. IB 44). 

Assim como Koch-Grünberg, todos os sul-americanistas merecedores de crédito deveriam 
estar atentos à cultura material (sobretudo aqueles, como ele, financiados por museus que espera-
vam como contrapartida de seu investimento enriquecer suas coleções etnográficas com objetos 
preciosos) e à dita cultura ‘espiritual’, ou seja, às línguas, aos mitos e aos rituais das sociedades 
indígenas. 

O índio ‘que era Peri’: a Tupimania

Como já deixam entrever as instruções de viagem (de pesquisa) transcritas acima, Theodor 
Koch-Grünberg e seus colegas de especialidade deviam não apenas ocupar-se primordialmente 
de registros etnográficos e linguísticos, mas desempenhar a tarefa com o máximo rigor científico. 
Nesse aspecto, surgiam como o contraponto perfeito ao (pseudo)saber sobre os índios brasileiros 
produzido por um grupo de intelectuais ligados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 
que procuravam seguir a trilha aberta pelo naturalista bávaro von Martius -- autor dos Glossaria 
Linguarum Brasiliensium (1863), copiosa reunião de dados de 109 línguas por ele classificadas. 
Ao contrário daquele célebre naturalista, esse grupo de estudiosos trabalhava exclusivamente em 
seu gabinete e com dados reduzidos na quantidade e discutíveis na qualidade. Fundamentalmen-
te por isso, seus textos apenas repisavam as informações presentes nas obras dos missionários 
jesuítas dos primeiros tempos da colonização e revelavam uma visão idealizada da etnografia 
brasileira. Para eles, os tupis representavam o único grupo indígena nacional merecedor de des-
taque (por conta de sua alegada supremacia numérica e cultural) e todos os demais não passavam 
de uma massa indistinta de ‘tapuias’ – denominação genérica, imprecisa e, em grande medida, 
pejorativa e preconceituosa que remonta aos tempos coloniais. Todo o contexto acadêmico e in-
telectual que fomentava essa verdadeira “Tupimania” fica muito bem delimitado na dura crítica 
de Paul Ehrenreich (1855 −1914), outro dos renovadores da etnografia sul-americana:
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Deve-se, porém, confessar que dando a independencia do imperio tambem 
entre os sabios indigenas affirmou-se activo interesse pelo estudo da popu-
lação primitiva da sua patria. Numerosas memorias da Revista Trimensal 
do Instituto Historico do Rio dão testemunho disso. Todavia, em vez de 
instituir observações singelas e independentes, limitaram-se no fun-
do a commentar as noticias antigas sobre os Tupis da costa, cuja lingua até 
modernamente foi estudada com solicitude. Na investigação dos Tupis sel-
vagens que ainda existem pelo sertão, ninguem pensou; muito menos 
se occuparam com o enredo de linguas e povos não Tupis ou Tapuyas.

A consideração unilateral de um fragmento relativamente pequeno da 
primitiva população brasilica levou a extremas generalisações. Os Tu-
pis cada vez mais passavam como os Indios brasileiros caracteristicos e 
sua lingua como lingua geral brasilica, da qual se procurava derivar as 
outras. Como outrora na Europa a celtomania, formou-se aqui uma 
tupimania. (Ehrenreich 1892 [1891]: 7, trad. Capistrano de Abreu, negrito 
adicionado)

Ao desmascarar a “Tupimania” de Martius e seus ‘seguidores’ do IHGB e estabelecer di-
retrizes teórico-metodológicas claras e consistentes para as investigações etnográficas, e, sobre-
tudo, para as análises linguísticas, Karl von den Steinen e Paul Ehrenreich como que inauguram 
uma nova era na descrição das línguas e culturas brasileiras. De uma visão marcadamente irreal 
dos indígenas, passa-se a investigações sistemáticas e aprofundadas das mais diferentes tribos, 
em especial na e da região amazônica. Pode-se, assim, traçar um paralelo entre a recusa da ideali-
zação romântica da realidade nacional na literatura e nas artes, durante o movimento modernista, 
e a intenção de empreender análises científicas sérias das sociedades indígenas. Da mesma forma 
que o título cunhado por Mário de Andrade A escrava que não é Isaura corresponde a uma sín-
tese perfeita desse processo no domínio da estética, podemos identificar nos sul-americanistas 
dos anos 1890-1929 a preocupação de conhecer e compreender o índio que não é Peri. Nessa 
proposta interpretativa nos aproximamos de Edelweiss (1987), que aponta a existência de um 
“indianismo filológico” no tempo do império. Consideravelmente menos desenvolvido do que 
o indianismo literário, teria, não obstante, funcionado como seu complemento (cf. tb. Münzel 
2002: 91). 

O risco real de extinção do índio ‘que não era Peri’

Em um movimento em que se juntaram esforços de pesquisadores europeus (sobretudo 
franceses e alemães, mas também suecos como Erland Nordeskiöld (1877-1932) e holandeses, 
como Charles De Goeje (1879-1955) e de sul-americanos (como os brasileiros Capistrano de 
Abreu (1853-1927), o alemão radicado na Argentina Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938) e 
o venezuelano Alfredo Jahn (1867-1940)), instaurou-se uma comunidade científica empenha-
da em fornecer registros e análises de material etnográfico e de documentação linguística das 
sociedades indígenas sul-americanas com a maior precisão e velocidade possível. Se, de um 
lado, a necessidade de preencher lacunas na etnografia e linguística sul-americanas e de superar 
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ideias preconcebidas e errôneas tornava indispensável a adoção de procedimentos rigorosamente 
científicos, de outro, estava mais do que justificada a preocupação em agir com rapidez: avolu-
mavam-se as notícias de tribos já extintas, em processo de desaparecimento ou severamente atin-
gidas por epidemias (v., por exemplo, Schmidt 1912: 143, Kissenberth 1912: 52, 59, Ehrenreich 
1891, Koch-Grünberg e Hübner 1908: 10 e Nordenskiöld 1922). 

Como muito acertadamente apontaram Falhauber (2008) e Kraus (2004), era generalizado 
naquela comunidade de especialidades o sentimento de “urgência etnográfica”. Não por acaso, 
são muitos os trabalhos científicos e as cartas pessoais em que os sul-americanistas recorrem a 
expressões como “última hora” e “última oportunidade”. Em seu estudo sobre Os Kraôs do Rio 
Preto no Estado da Bahia, Teodoro Sampaio (1855-1937) sublinhou que como lingua viva [o 

Kraô], está bem perto de desaparecer, tão apertado se está tornando de dia para dia o círculo 

de ferro, em que a civilização encerrou os ultimos sobreviventes desta nação gentia. (Sampaio, 

s.d. [1912]: 157-8). O sul-americanista Fritz Krause (1881-1863) (que chefiou uma importante 
expedição ao Araguaia, financiada pelo Museu de Etnologia de Leipzig, em 1908) informa cons-
ternado a Koch-Grünberg que não haveria meios de realizar novas viagens de pesquisa às selvas 
brasileiras: “die Reisen fürs erste ganz unmöglich sind, schon aus Geldmangel. Und damit wird 
[…] die letzte Gelegenheit [...] [mit] primitiven Kulturen versäumte.“ [as viagens, são, de saída, 
completamente impossíveis, já por conta da falta de recursos financeiros. E com isso será perdida 
a última oportunidade com culturas primitivas”, Carta de 20 de outubro de 1918, Pasta 25, Série 
“Correspondência”, ATKG, negrito adicionado]. Temendo que viesse a acontecer outra decepção 
dessa natureza, Koch-Grünberg recomendou a Curt Nimuendajú: “„Auch von den Stämmen des 
Oyapock näheres zu erfahren, ehe es zu spät ist, wäre wichtig, wenn überhaupt noch etwas vor-
handen ist von den Palikur und Arua, die schon zu Coudreau’s Zeit (La France Equinoxiale, Bd. 
II) nur noch wenige an Zahl waren.“ [Também seria importante observar mais de perto as tribos 
do Oiapoque, antes que seja tarde demais. Isso se é que ainda existe alguma coisa dos Palikur e 
Arua, que já no tempo de Coudreau (La France Equinoxiale, vol. II) eram apenas em número 
reduzido] (Carta de 16 de setembro de 1920, Pasta 29, Série “Correspondência”, ATKG). 

A exploração econômica de áreas, dantes remotas, mas então já englobadas pelo capitalis-
mo internacional, impunha grandes desafios a quem (na contramão das teorias da desigualdade 
racial muito em voga em outros círculos de intelectuais da época, v. Ventura 1988, Schwarcz 
1993) respeitava e admirava as culturas indígenas e lutava por sua preservação. Como desta-
cou claramente Nordenskiöld (1922: 71), repetia-se o perverso mecanismo, presente desde a 
conquista da América: os invasores brancos praticavam as maiores atrocidades e promoviam 
verdadeiros genocídios em busca da obtenção de lucro. As mudanças se restringiam, tão-somen-
te, ao produto que atiçava a cobiça dos devastadores dos territórios indígenas. Assim como, no 
período colonial, o motor da exploração tinha sido a busca por ouro e prata, nos anos 1890-1929 
se assistiam à sanha de explorar borracha onde quer que houvesse seringais, a investidas à caça 
de Petróleo em algumas regiões montanhosas, como a Serra de Perijá na Venezuela, território 
tradicional dos índios Motilones e a violentas tentativas de difusão da pecuária no oeste paulista 
que levavam ao massacre dos Kaingang. 
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Nas raras situações em que os indígenas chegavam a demonstrar alguma resistência diante 
de inimigo tão impiedoso e poderoso, eram duramente criticados pela elite, que não perdia a 
oportunidade de retratá-los com traços animalizantes. Dentre os sucessivos conflitos entre inva-
sores sedentos de lucros e os Kaingangues na região de Marília (estado de São Paulo), um epi-
sódio ganhou repercussão especial. Em abril de 1901, o Monsenhor Claro Monteiro do Amaral, 
navegando pelo Rio Aguapeí ou Rio Feio, chegou à região com o objetivo de evangelizar os ín-
dios. Porém, depois de um mês de viagem e de trabalho com os Kaingangues, foi flechado e mor-
to às margens do rio. Muitos outros evangelizadores, membros da mesma expedição religiosa, 
também foram mortos na região, onde hoje estão localizadas as cidades de Queiroz e Arco-Íris.

Em reposta, criou-se em São Paulo, nesse mesmo ano de 1901, a Sociedade de Etnografia 
e Civilisação dos Indios. Conforme deixa claro o modo como foi batizada, seus objetivos in-
cluíam a descrição das culturas indígenas e o processo de assimilação dos indígenas à sociedade 
nacional, via catequese e integração forçada ao mundo da produção capitalista. O sucesso dessa 
empreitada, acreditava-se, representaria a superação de confrontos sangrentos e massacres e a 
conquista de uma paz tão ‘civilizada’ quanto rentável. Da pena de Teodoro Sampaio, que se 
preocupou uma década mais tarde (como vimos) em registrar a língua dos Kraôs e que relatou 
em carta pessoal para Theodor Koch-Grünberg a sua intenção de estudar o idioma dos Pataxós, 
saíram as seguintes palavras, estampadas no primeiro número da Revista da Sociedade de Etno-
grafia e Civilisação dos índios:

como se sabe, [...] ainda no territorio do Estado [de São Paulo], como 
nos visinhos territorios, grandes zonas de muitas leguas quadradas, entre 
o Tieté e o Paranapanema, até hoje inteiramente desconhecidas e occupa-
das por povos selvagens cuja indole, costumes e lingua se não conhecem 
ou de que apenas possuimos incompletissimas e duvidosas noticias.

Nestas regiões incognitas, o crime mais hediondo, as atrocidades, o 
esbulho, o assassinato, a lucta traiçoeira e sanguinolenta entre as avança-
das dos christãos e as cabildas dos selvagens é um drama pungente a cada 
dia. (Sampaio 1901: VIII). 

Para a maior parte da comunidade dos sul-americanistas, que considerava a catequese uma 
forma terrível e violenta de descaracterização cultural, o ‘drama pungente’ era que missionários 
religiosos católicos de diversas ordens, de um lado, e a polêmica ‘catequese leiga’ promovida por 
órgãos como o SPI, de outro, ameaçavam duramente a sobrevivência das culturas indígenas. Ha-
via, portanto, duas frentes na “urgência etnográfica”: era preciso efetuar os registros e os estudos 
antes que um povo fosse extinto ou catequizado.

A junção entre etnografia e catequese, que hoje pode nos parecer a proposta de união de 
dois extremos antagônicos e inconciliáveis, na época era um projeto em que muitos realmente 
acreditavam (e em que uns tantos tomaram parte ativa). Em várias regiões da América do Sul, en-
contravam-se em atividade os missionários-etnógrafos-linguistas, figuras ambíguas e complexas 
que procuravam combinar a atividade como líderes católicos de destaque e o registro e análise 
das culturas indígenas. Embora seus autores promovessem a tão temida catequese, os registros 
etnográficos e as descrições linguísticas de homens como o franciscano Nicolás Armentia (1845-
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1909), nomeado bispo de Lima em 1901, geógrafo e responsável por obras sobre as línguas 
Tacana e Shipibo e o dominicano José Pío Aza (1865-1938), descritor da língua Machiguenga, 
gozavam de prestígio na comunidade internacional dos sul-americanistas. 

Membro de destaque da categoria dos missionários-etnógrafos-linguistas, o missionário da 
Congregação do Espírito Santo e pesquisador francês Constantin Tastevin (1880-1958) atuou na 
região amazônica em um período que vai de 1905 a 1926 e foi colaborador assíduo de etnólogos 
‘de gabinete’ da maior relevância como Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) e Paul Rivet (1876-
1958) (v. Faulhaber 2008: 6). Ainda que, de forma geral, seus textos de caráter científico (como 
os dos demais missionários-etnógrafos) tenham se adequado aos referenciais teórico-metodo-
lógicos então vigentes na Sul-Americanística, Tastevin não conseguiu livrar-se de todo de um 
evidente etnocentrismo na avaliação das culturas indígenas. Ele chegou a afirmar que os Makú 
do rio Japurá “são extremamente preguiçosos” (Tastevin 2008: 86) e a publicar comentários ao 
estilo de “Esta dança pareceu-me muito pouco decente” (idem: p. 173). Mais do que isso, as 
inevitáveis contradições advindas da atuação simultânea como missionário e como etnógrafo 
marcam presença, por exemplo, quando Tastevin admite: “É [...] uma lástima que, aceitando o 
batismo, os Mura parecem ter rejeitado suas antigas crenças. Não obstante todos meus esforços e 
minha experiência com índios, não pude descobrir seus traços” (idem: p. 68). Lamentavelmente, 
ele havia perdido a “última hora” para dar a conhecer aos seus colegas etnólogos, em seus gabi-
netes de trabalho espalhados pelos museus e universidades europeus, as concepções tradicionais 
dos Mura.

Descrevendo o índio ‘que não é Peri’: os referenciais teórico-metodológicos de uma van-
guarda científica

Os sul-americanistas dos anos 1890-1929 não só acompanhavam de perto os trabalhos 
dos próprios membros dessa comunidade internacional e especialmente ativa de cientistas 
(que incluía os missionários-etnógrafos), mas também se mantinham a par dos registros de 
valor antropológico e descrições linguísticas deixados pelos missionários dos tempos colo-
niais ou pelos naturalistas das gerações anteriores. Nesse conjunto de autores que serviram 
de referência para aquele grupo de especialistas, cabe destacar von Martius. Aquele, a quem 
Paul Ehrenreich e Karl von den Steinen atribuíram o título de ‘pai’ da Tupimania, forneceu 
em seu Glossaria Linguarum Brasiliensium dados que, em quantidade e também em qualida-
de, eram sem igual entre seus contemporâneos e que serviam inevitavelmente de baliza para 
a comunidade dos sul-americanistas, obrigada a conviver com uma falta crônica de fontes 
confiáveis. 
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Mesmo não desmerecendo o valor dos registros fornecidos por ele, os sul-americanistas 
dos fins do século XIX e início do XX consideravam ultrapassados os métodos empregados 
por Martius e operaram uma drástica revisão de sua classificação lingüística das tribos do 
Brasil -- a primeira que se conhece. As menções a Martius, fosse na correspondência entre 
especialistas, fosse em textos publicados, nos ajudam a reconstruir os referenciais teórico-
metodológicos daquele grupo de especialistas que se colocava claramente como uma van-
guarda científica. Enquanto havia referências a Martius que deixam claros o aproveitamento 
e a reelaboração de informações de sua obra, uma porção significativa do material analisado 
revela em que medida o novo paradigma de fazer científico se afastava do modelo de ciência 
reconhecível no trabalho do botânico bávaro. 

Nos textos “Die Ethnographie Süd-Amerikas im Beginn des XX. Jahrhunderts” [“A 
Etnografia da América do Sul ao começar o século XX”, segundo tradução de Capistrano de 
Abreu] e “Über die Einteilung und Verbreitung der Volkerstämme Brasiliens nach dem ge-
genwärtigen Stande unserer Kenntnisse” [“Divisão e distribuição das tribus do Brasil segun-
do o estado actual dos nossos conhecimentos”, artigo igualmente traduzido por Capistrano] 
Ehrenreich refutou de modo explícito muitas das proposições expressas por Martius. Apesar 
de reconhecer naquele “o alicerce firme para a construcção de uma ethnographia do Brasil” 
(Ehrenreich 1892: 8, trad. Capistrano de Abreu), Ehrenreich realmente colocou em questão 
os pressupostos de seu trabalho etnográfico-lingüístico, de modo a sugerir que se iniciava 
uma nova era na etnografia/ lingüística sul-americana. 

Um dos muitos elementos em que se pode identificar a distância que separava conceitual-
mente Martius e a geração que seguia as diretrizes de von den Steinen e Ehrenreich diz respeito 
à concepção de contato lingüístico (cf. Christino e Cruz 2005). Martius não via com bons olhos 
o convívio entre línguas indígenas. Para ele, o contato entre línguas faladas por povos, na sua 
visão, detentores de uma cultura inferior acarretava o surgimento de um linguajar desprovido 
de ‘fundamento gramatical’, denominado Rothwälsch nos textos em alemão e ‘geringonza cor-
rompida’ nas versões portuguesas (cf., por exemplo, Martius 1863: 331). Esses falares híbridos 
representariam uma mistura de “elementos muito diversos e sem regra alguma”, e, conseqüen-
temente, revelariam uma tendência exacerbada à mudança, sendo levados inevitavelmente à 
extinção.

Uma vez que a compreensão de Martius acerca das conseqüências advindas do contato 
lingüístico imbricava-se com o juízo que fazia do grau de civilização dos povos envolvidos, 
ele entendia como uma miscelânea deturpadora e destinada ao desaparecimento o linguajar 
desenvolvido nos agrupamentos indígenas interétnicos (que denominava pejorativamente de 
‘colluvies gentium’), mas destacava o aperfeiçoamento da Língua Geral que os missionários 
jesuítas teriam promovido, empregando, dentre outros processos de criação lexical, o em-
préstimo de palavras do Português (v. Martius 1863: XV).

Para von den Steinen e Ehrenreich, diversamente, o contato não traria a decadência ou o 
aprimoramento das línguas, mas tão-somente a sua transformação (v. Steinen 1894: 403; 1940: 
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513), em um raciocínio que se mostra despido de qualquer juízo de valor. Empenhados em des-
terrar da etnografia sul-americana as ‘idéas antigas’, Ehrenreich e von den Steinen rechaçaram 
as noções de colluvies gentium e da anarquia linguística que o caracterizaria. 

Outro ponto em que os renovadores da etnografia e linguística sul-americana –capitanea-
dos pelos líderes intelectuais e organizacionais von den Steinen e Ehrenreich – discordavam 
fundamentalmente do legado de von Martius dizia respeito ao método de reconhecimento de 
relações genéticas entre as línguas. Fundados em critérios objetivos, claros e consistentes, os 
sul-americanistas puseram-se a revelar a ordem que subjazia ao aparente caos das línguas sul-a-
mericanas. De acordo com as palavras de von den Steinen, em conferência proferida na Socieda-
de de Geografia do Rio de Janeiro pouco tempo depois de encerrada sua segunda expedição ao 
Xingu: “Assim fiquei habilitado a fazer uma nova classificação nesta babel das inúmeras línguas 
indígenas no norte e no sul do Amazonas, a qual separa uma grande parte destes idiomas sem 
nexo para formar grupos determinados” (Steinen 1998: 28). 

Cientes (e promotores) de seu papel de cientistas de vanguarda, von den Steinen e Ehren-
reich sublinhavam o seu pioneirismo na condição de introdutores de uma “classificação racional 
das tribus sul-americanas”, como bem frisou Ehrenreich (1907: 208, trad. Capistrano de Abreu, 
negrito adicionado). Em carta pessoal ao sul-americanista brasileiro Capistrano de Abreu, von 
den Steinen expôs seu firme propósito de refutar a classificação e distribuição em famílias das 
línguas brasileiras proposta por von Martius. 

Das Buch wird später erscheinen als ich erwartet habe, wahrscheinlich 
erst Ostern 1886: Doch hoffe ich, dass es manches Interessante und Un-
vermuthete bringen wird. Die bekannte Classification des so verdiensts-
vollen Martius muss ich in mehreren wichtigen Punkten zurückweisen 
[…] und an einigen Orten werde ich versuchen, eine andre Eintheilung 
an die Stelle zu setzen. Speziell die Gucktheorie kann ich für Schritt wi-
derlegen. (Carta de Karl von den Steinen a Capistrano de Abreu, 28 de 
setembro de 1885, Abreu 1977[1954]: 121)

[O livro aparecerá mais tarde do que eu tinha esperado, provavelmente só 
pela Páscoa de 1886. Espero, todavia, que contenha muito de interessante 
e imprevisto. Devo refutar em vários detalhes importantes a conhecida 
classificação do meritíssimo Martius [...] em alguns lugares tentarei subs-
titui-la por outra divisão. Sobretudo a Gucktheorie poderei refutar ponto 
por ponto] (trad. de José Honório Rodrigues, Abreu 1977[1954]: 123, 
nota 1, itálico original)

Mais adiante, veremos em detalhe em que consistiu a ‘Teoria Guck’ estabelecida por Mar-
tius e que tanto Steinen quanto Ehrenreich empenharam-se em refutar por completo. Fosse para 
expor as fragilidades das classificações propostas por Martius, fosse para buscar a tão almejada 
“classificação racional das línguas”, ganhava importância central o reconhecimento inequívo-
co do parentesco entre línguas. Em lugar de contentarem-se com a descoberta de identidades 
lexicais quaisquer entre línguas em análise, para comprovar laços genéticos entre elas, os pes-
quisadores deveriam observar especificamente se os nomes tidos como ‘essenciais’ podiam ser 
vinculados a um fundo comum. Afinal, quando a correspondência entre itens lexicais em duas 
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línguas limitava-se a vocábulos ligados a noções consideradas não primordiais para a expe-
riência humana (o que caracteriza o chamado ‘vocabulário secundário’), ficava evidente uma 
situação de contato cultural – e consequentemente linguístico – entre sociedades vizinhas, mas 
não aparentadas. 

Na categoria de “palavras de valor primário”, as “Wörter primären Werthes”, que valiam 
como evidência de uma origem comum para duas ou mais línguas, incluíam-se as denomina-
ções para as partes do corpo, elementos da natureza (como água, madeira, fogo), corpos celes-
tes (caso de lua, sol), relações de parentesco e tipos humanos (a exemplo de homem, mulher, 
menino, anciã, cacique, v. Steinen 1886: 293/ 1942: 343). Quando duas línguas apresentavam 
vocabulário primário coincidente, podia-se, portanto, atestar o seu parentesco genético. 

Nos casos em que, a despeito das imensas lacunas na documentação então disponível 
acerca das línguas sul-americanas, chegava-se a reconhecer semelhanças sistemáticas em pro-
cessos e mecanismos gramaticais durante a comparação ficava definitivamente comprovada a 
relação de parentesco linguístico. Na forma como Steinen e Ehrenreich compreendiam o fazer 
etnológico e etnográfico, o parentesco linguístico deveria ser, aliás, o elemento definidor para o 
reconhecimento de uma origem étnica e cultural comum entre povos indígenas. Assim, sua pro-
posta de reconstrução das rotas migratórias dos povos indígenas entrava em choque com a dos 
defensores da antropologia física e da antropometria, que se pautavam por medidas de crânios, 
formas de queixos, medidas de envergaduras e outras características corporais para separar em 
grupos aparentados as sociedades tradicionais sul-americanas. Não por acaso, Steinen e Ehren-
reich criticaram duramente, em várias oportunidades, o emprego de traços físicos como guia de 
classificações etnológicas. (v., por exemplo, Ehrenreich 1907: 282).

Von den Steinen (1942: 376) sublinhou que, no processo de mapeamento das relações 
entre as tribos, “os primeiros resultados aproveitáveis são decididamente os da comparação filo-
lógica”, restando às observações antropológicas e etnológicas o papel de confirmar ― situação 
desejável, mas não imprescindível ― o que ficou sugerido pela investigação linguística. 

Os sul-americanistas de vanguarda e as línguas de quem não era Peri

A revisão que von den Steinen e Ehrenreich operaram na classificação genética das 
línguas da América do Sul tinha por elementos centrais a crítica à inclusão “extremamen-
te obscura” (Ehrenreich 1892: 9, trad. Capistrano de Abreu) das tribos Caribe no grupo Tupi 
(manifestação inequívoca da Tupimania) e à postulação do grupo linguístico Guck, a ‘Gu-
cktheorie’. Da parte de quem pretendia inaugurar uma era de classificações linguísticas 
racionais, a imprecisa e incoerente delimitação dos Guck demandava, sem dúvida, uma 
refutação total e completa, justamente como a anunciada por von den Steinen na carta a 
Capistrano de Abreu. 
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Não é difícil compreender por quê. Martius reunira no Grupo “Guck” ou “Coco” 
aproximadamente vinte e cinco tribos, localizadas nas Guianas, nas proximidades de nu-
merosos afluentes do rio Amazonas, assim como no Brasil oriental e na Bolívia, “que 
em parte diferem muito com respeito ao caráter etnográfico e lingüístico” (Steinen 1942: 
342). Para fundamentar essa reunião de povos tão díspares sob um rótulo comum, Martius 
elegeu como critério uma única palavra. Na sua ótica, seriam descendentes de uma mesma 
tribo quaisquer povos que chamassem o tipo paterno de guck, cuccuh ou coco. Sua proposta 
de classificação contava ainda com uma segunda etapa: eram postuladas relações de parentesco 
entre duas línguas A e C, “porque A e B possuem a palavra ‘guck’, mas C que não possue essa 
palavra, tem, entretanto, algumas outras semelhanças com B” (Steinen 1942: 343). Fica mais do 
que evidente o grau de arbitrariedade desse procedimento, que levou Ehrenreich a definir o gru-
po Guck como “artificial” (Ehrenreich 1892: 28). Nesse apanhado de línguas, Martius “sujeita 
tudo que não pôde classificar”, de acordo com a versão de Capistrano de Abreu para o texto de 
Ehrenreich (idem). O original alemão conta com uma imagem que ressalta a pouca consistência 
dessa metodologia de análise, uma vez que tacha o Grupo Guck de “künstlich zusammengewür-
felten”. A primeira dessas palavras corresponde ao adjetivo “artificial” empregado por Capis-
trano e a segunda – deixada de lado na tradução – relaciona-se ao verbo würfeln, que significa 
‘apostar nos dados’ (derivado, por sua vez, de Würfel, ‘dado’). Aos olhos de Ehrenreich, portan-
to, o grupo Guck se apresentava tão aleatório quanto os resultados dos jogos de azar e encerrava 
elementos de todo heterogêneos, pertencentes às famílias Caribe e Nu-aruaque na proposta 
revolucionária de divisão assinada por von den Steinen. 

Durante suas duas viagens ao Xingu, Karl von den Steinen dedicou-se especialmen-
te ao estudo dos Bacairi. Primeira tribo Caribe identificada ao sul do Rio Amazonas, eles 
forneceram dados linguísticos que permitiram a von den Steinen rechaçar definitivamente 
a hipótese de que os povos Caribe seriam um subconjunto do grupo Tupi e, assim, desferir 
um duro golpe contra a tupimania. Em lugar do amontoado um tanto confuso de Gucks e 
Tupis representado pelo legado de Martius, surgia um novo mapa da distribuição dos po-
vos sul-americanos em que critérios de análise consistentes conduziam ao estabelecimen-
to de fronteiras seguras entre as famílias linguísticas brasileiras. Na verdade, o esforço 
não era só para identificar os territórios das diversas nações indígenas, mas também para 
determinar as rotas migratórias que, ao longo de séculos, tinham levado àquela configu-
ração que os pesquisadores-viajantes podiam constatar in loco nos inícios do século XX. 

Trazendo uma nova possibilidade para a comunidade dos sul-americanistas, von den 
Steinen defendeu que os Bacairi fossem os Caribes que ainda habitavam a sua pátria ori-
ginal. A segunda expedição ao Xingu forneceu-lhe evidências de que a língua dos Bacairi 
apresentava-se mais arcaica do que as demais aparentadas, o que contribuiu decisivamen-
te para a formulação dessa hipótese. A ideia de que os Caribes tinham ido das margens do 
Rio Xingu para áreas bem mais ao norte foi divulgada tanto numa breve (mas, presumivel-
mente, impactante) comunicação no Sétimo Congresso Internacional dos Americanistas 
em Berlim, em outubro de 1888 (cf. Steinen 1890), quanto em Steinen (1892, 1894). Além 
disso, já se encontra presente numa carta enviada de Cuiabá por von den Steinen a seus colegas 
do Museu Etnológico de Berlim em 8 de fevereiro de 1888. 
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In Linguistischer Beziehung darf ich zufrieden sein: die Unterscheidung 
in Kariben und Nustämmen, die beide nichts mit Tupi zu thun haben, ist 
wohl gesichert. Auch wird man nicht mehr bezweifeln dürfen, dass die 
Heimat der Kariben in Süden des Amazonas zu suchen ist; wir können 
vorläufig ruhig die Bakairis für die Urkariben aussehen […]

[No âmbito lingüístico posso ficar satisfeito: a diferenciação entre tri-
bos Caribe e Nu, ambas não tendo nada que ver com as Tupi, é mais 
que certa. Também não se poderá mais duvidar que a pátria dos Caribes 
deve ser procurada ao sul do Amazonas; nós podemos por ora considerar 
tranqüilamente os Bakairis como os Caribes primitivos] (Autos do MEB 
referentes à coleção Karl von den Steinen/ Paul Ehrenreich, Volume: IB 
Litt K)

Se, de um lado, nenhum sul-americanista que assistiu à virada do século XX ousa-
ria pôr em dúvida que Caribes e Nu-aruaques contavam com completa autonomia frente 
aos Tupis (v., por exemplo, Brinton 1901: 251), de outro, o reconhecimento da localização 
originária dos Caribes não escapou de divergências. A voz do renomado sul-americanista 
francês Lucien Adam (1833-1918) levantou-se como uma das principais defensoras de 
uma primitiva pátria caribe ao norte do rio Amazonas. 

Ainda que houvesse divergências entre os especialistas e muitos aspectos da classificação 
genealógica das línguas sul-americanas seguissem indefinidos ou carecessem de uma revisão, 
um mapa das línguas do continente “segundo as classificações mais modernas”, como destacou 
Schuller (1912: 181, itálico original) baseava-se obrigatoriamente em trabalhos de von den Stei-
nen e de Ehrenreich.

Mais do que contribuir de maneira decisiva para um agrupamento rigorosamente científico 
das línguas sul-americanas, Ehrenreich e -- de maneira ainda mais proeminente -- von den Stei-
nen impulsionaram uma renovação dos referenciais teórico-metodológicos da Sul-americanísti-
ca. Nesse sentido, atuaram indiscutivelmente como líderes intelectuais, chefiando a vanguarda 
daquela ciência. Por seus contemporâneos, von den Steinen foi percebido como estabelecendo 
uma autêntica matriz disciplinar, tomando-se o conceito proposto por Koerner (1989: 84-85). 
Ele havia, de fato, determinado quais eram as perguntas de pesquisa relevantes e quais os pro-
cedimentos considerados legítimos na busca por respostas. 

Para enfrentar as perguntas relacionadas à descrição das línguas sul-americanas, o primeiro 
passo era a reunião de vocabulários. Afinal, além de se revelarem o primeiro material acessível 
ao pesquisador (que podia se valer até mesmo de gestos ou desenhos para coletá-las), as palavras 
do vocabulário primário, como vimos, assumiam importância central no processo de reconheci-
mento do grupo lingüístico a que uma língua se filiava. Sendo assim, um conjunto relativamente 
pequeno de palavras já era considerado capaz de fornecer alguma luz para a solução do complexo 
problema da distribuição das famílias lingüísticas sul-americanas. Etnógrafo-linguista enviado 
no ano de 1908 pelo Museu Etnológico de Berlim à bacia do Araguaia, na região central do 
Maranhão, Wilhelm Kissenberth (1878-1944) reconheceu que os Guajajaras vinculavam-se aos 
Tupis tão logo confrontou uma lista de palavras que colhera com registros da “Lingoa-geral” 
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divulgados por Martius. De modo semelhante, as cem palavras para partes do corpo humano 
anotadas por Koch-Grünberg entre os Uerekéna do rio Içana trouxeram-lhe a convicção de que 
vinha documentando um falar Nu-Aruak puro (Carta de Koch-Grünberg, Rio Negro, 8 de julho 
de 1903, Autos do MEB referentes à viagem do Dr. Koch, vol. IB 44). 

Com efeito, a comparação de listas de palavras de diversas línguas à procura de uma ori-
gem comum representava uma das principais atividades na lingüística sul-americana do início 
do século XX. Apesar do método de comparar palavras para evidenciar o parentesco linguístico 
gozar de indiscutível prestígio, os sul-americanistas conheciam suas limitações. Sabiam que as 
listagens de vocábulos nem sempre podiam conduzir a uma resposta definitiva no processo de 
classificação lingüística. Para citarmos um, dentre vários exemplos, o vocabulário do Tuyoneri 
coletado no rio Madre de Deus (na Amazônia peruana) por Nordenskiöld não permitia, segundo 
Rivet e Créqui-Monfort (1913: 5), nem a associação dessa língua com nenhuma outra, nem sua 
definitiva postulação como isolada. Problemas dessa natureza não nasciam exclusivamente da re-
duzida quantidade de dados geralmente disponíveis. Listas de abrangência considerável podiam 
incluir, a um só tempo, palavras do vocabulário primário claramente vinculadas a um grande gru-
po lingüístico e pronomes pessoais que se comportavam como nas línguas de outro. Isso levava 
à postulação de ‘línguas mistas’, resultado nada satisfatório.

Se nessa primeira etapa do trabalho de descrição linguística, que envolvia o registro do vo-
cabulário primário e a identificação da respectiva família linguística, já havia dificuldades, estas 
aumentavam consideravelmente quando se tratava de investigar a gramática da língua, reconhe-
cendo e compreendendo os seus processos morfossintáticos. Como declarou Tessmann (1930: 4), 
„Eine Grammatik aufzunehmen, die der Konstruktion der Sprache völlig gerecht wird, ist eine 
der schwersten Aufgaben des Forschers“ [Registrar uma gramática, que se torne totalmente ade-
quada à construção da língua é uma das tarefas mais difíceis do pesquisador]. O desafio era, sem 
sombra de dúvida, enorme: não havia apenas mecanismos complexos a detectar e entender, mas 
também todo um arraigado etnocentrismo vinculado à secular tradição gramatical greco-latina 
a superar. Nisso, na consciência desse etnocentrismo e na intenção de neutralizá-lo, os sul-ame-
ricanistas dos anos 1890-1929 se revelaram uma autêntica vanguarda. Em um mundo que fazia 
da teoria da desigualdade racial uma justificativa para o neocolonialismo, as palavras de Walter 
Lehmann (1878-1939) – estudioso das línguas e culturas da América Central e colaborador de 
vários sul-americanistas de destaque – a Theodor Koch-Grünberg ganham ainda mais relevân-
cia: “Wir müssen was frei davon machen, die Sprache der Indianer mit unserer ,Kulturbrille’ 
zu untersuchen.” [Nós devemos de algum modo nos libertar de examinar a língua dos índios 
com nossos “óculos culturais”, negritos adicionados]. O brasileiro Capistrano de Abreu teria 
alcançado a desejada independência dos modelos lingüísticos greco-latinos em sua obra sobre os 
Caxinauá, considerada
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o registro precioso, autêntico, do modo de dizer de um povo, da elabora-
ção característica de suas idéias, da sua maneira de sentir e de pensar, de 
como ele concebe o mundo e as cousas, de como ele narra, transmite ou 
se faz compreender.

Nesse aparente amontoado de frases bárbaras, como que fotografadas, 
está, porém, fixado o Caxinauá do Alto Purus como língua, isto é, como 
arte e vocabulário, sem essa preocupação do molde descabido das lín-
guas clássicas (Sampaio 1955[1915]: 125, itálico original). 

As palavras acima foram escritas por Teodoro Sampaio, compatriota, colega de especiali-
dade e amigo pessoal de Capistrano de Abreu, o que poderia colocar tal juízo sob suspeita. No 
entanto, a obra de Capistrano de Abreu sobre a língua e as narrativas tradicionais dos Caxinauás 
representou uma unanimidade entre os sul-amerincanistas. Os maiores nomes da especialidade, 
como Theodor Koch-Grünberg, Paul Rivet e Ferdinand Hestermann (1887-1959) destacaram 
suas qualidades. Quando resenhou o trabalho, Koch-Grünberg conferiu-lhe o significativo título 
de melhor produção, até então disponível, no campo da linguística sul-americana.

Ein in der südamerikanischen Ethnographie und Linguistik fast einzig-
artiges Werk von hohem wissenschaftlichem Wert. Das gröβte und beste 
Material, das jemals über eine südamerikanische Indianersprache ver-
öffentlicht wurde […] (Série “Resenhas de autoria de Koch-Grünberg”, 
ATKG)

Obra de alto valor scientifico, quasi sem paralelo na linguistica e eth-
nographia sul-americanas. O maior e melhor material que jámais se pu-
blicou sobre lingua sul-americana de indios [...] (Koch-Grünberg apud 
Abreu 1941: 633, tradução de Manuel Said Ali)

No terreno da comunicação privada, Koch-Grünberg recomendou a vários sul-america-
nistas com quem se correspondia que seguissem o modelo de Capistrano de Abreu. E isso não 
é nenhuma surpresa. Para aquela comunidade de especialistas, era fundamental chegar a uma 
descrição das línguas sul-americanas que fosse consistente, coerente, clara e o menos etnocêntri-
ca possível. Com esse objetivo na mira, havia um material de análise a privilegiar: as narrativas 
indígenas tradicionais. O procedimento de trabalho considerado ideal por esses pesquisadores de 
vanguarda requeria a reunião de um conjunto (quanto maior, melhor) de narrativas tradicionais, 
sua transcrição cuidadosa com o auxílio de colaboradores nativos, uma tradução interlinear cri-
teriosa e, a partir desses dados, uma descrição gramatical: exatamente como Capistrano fizera. 
Vale, aqui, lembrar um dos conselhos de Koch-Grünberg:

Herr Alvarado […] würde sich mit der Aufzeichnung venezolanischer 
Indianersagen im Urtext mit genauer Übersetzung ein grosses Verdienst 
erwerben. Kennen Sie das einzigartige, grosse Werk des Brasilianers Ca-
pistrano de Abreu über die Cachinaua-Indianer? [...] So etwas Ähnliches 
müsste Herr Alvarado auch für seine Karaiben machen. [O Sr. Alvara-
do [...] alcançaria um grande mérito com o registro de lendas indígenas 
venezuelanas na versão original com tradução exata. O Sr. conhece a 
singular, grande obra do brasileiro Capistrano de Abreu sobre os índios 
Caxinauá? [...]. Algo similar deveria fazer o Sr. Alvarado para os seus 
Caribes] (carta de Theodor Koch-Grünberg a Alfredo Jahn, Stuttgart, 9 
de abril de 1921, Série “Correspondência”, ATKG, sublinhado original). 
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Embora poucos sul-americanistas dos anos 1890-1929 tenham conseguido pôr em prática 
a diretriz teórico-metodológica de utilizar as narrativas tradicionais como o ponto de partida 
de suas análises linguísticas (que, na maior parte das vezes, foram feitas a partir de sentenças 
isoladas traduzidas para sua língua por informantes bilíngues), ninguém daquela comunidade de 
especialistas punha em dúvida a extrema relevância de levar em conta os textos transmitidos, 
oralmente, de geração a geração. Para o religioso, etnógrafo-linguista e historiador das religiões 
(além de fundador da revista Anthropos, em 1906) Wilhelm Schmidt (1868-1954), por exemplo,

haben die Mythen, wenn sie im Urtext aufgenommen werden, auch noch 
den unschätzbaren Vorteil, daβ sie die zuverlässigste Grundlage bieten, 
aus der später in aller Muβe die genaue Grammatik der Sprache heraus-
gearbeitet werden kann 

[os mitos, quando são registrados na versão original têm também a in-
discutível vantagem de oferecer a base mais confiável para que, poste-
riormente, com todo o vagar, a exata gramática da língua possa ser es-
quadrinhada] (carta de P. W. Schmidt a Theodor Koch-Grünberg, de 6 de 
fevereiro de 1912, Série “Correspondência”, Pasta 13, ATKG).

As narrativas tradicionais eram vistas como capazes de conduzir o estudioso a conhecer 
a gramática “autêntica” de uma dada língua, o que equivalia a conquistar a independência dos 
incômodos óculos culturais da tradição greco-latina. Essa forma de abordagem das línguas indí-
genas, radicalmente diferente das meras listas de palavras empreendidas durante as viagens dos 
botânicos, naturalistas e geólogos das gerações anteriores, encontrava uma ligação estreita com 
a – igualmente revolucionária - prática da ‘observação participante’, que constituía o ideal de 
trabalho etnográfico dos sul-americanistas. 
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Reflexões sobre o realismo grotesco contemporâneo: 

a literatura excessiva de Marcelo Mirisola

Ângela Maria Dias (UFF)

O estilo teatralizado das autoficções contemporâneas, em seu desfiar de máscaras e iden-
tidades estridentes e mutantes, certamente apresenta uma tonalidade paradoxal, quando exami-
namos a atual emergência de egos inflados de narcisismo e a contrapomos às “novas doenças da 
alma”, expressão que Julia Kristeva usa para debruçar-se sobre a atual e “espetacular redução da 
vida interior” (KRISTEVA, 2002, p. 13).

Por outro lado, o hibridismo estilístico e a combinação entre diferentes códigos e lingua-
gens no panorama literário contemporâneo, em sua indecisa flexão de tonalidades humorísticas, 
num espectro entre a ironia mais sutil, o cinismo desabrido ou ainda a gargalhada debochada, 
pode oferecer um coquetel entre o grotesco moderno ― aproximado por Kaiser à teoria do “riso 
destrutivo” ― e as formas da “cultura popular e da visão carnavalesca do mundo” (BAKHTIN, 
1993, p. 45), consagradas por Bakhtin em seu estudo do “realismo grotesco”, próprio à Idade 
Média e à literatura do Renascimento. 

Um pequeno livro ilustrado em preto e branco, cuja indicação bibliográfica especifica 
“ficção literatura infanto-juvenil”, se abre com o anúncio: “H. Bustos Palhinha Produções apre-
senta” e reporta, logo abaixo, o nome dos autores, Marcelo Mirisola e Furio Lonza, o título, 
Teco, o garoto que não fazia aniversário, e o complemento, “ilustrado por André Berger”. Esta 
inusitada abertura com o termo “Produções” talvez sugira a tela do cinema, o preâmbulo a uma 
apresentação de circo ou ainda a um teatro de variedades. 

De fato, a incrível história profusamente ilustrada que se inicia, depois da dedicatória, 
consiste num intrigante show em que os desenhos grotescos e caricaturais se combinam com um 
enredo fantástico em que personagens monstruosos convivem em lances inverossímeis e revira-
voltas farsescas, numa debochada paródia do desequilíbrio social das grandes cidades brasileiras, 
cuja fatura se equilibra indeterminada entre a crônica absurda, o conto infantojuvenil, a porno-
grafia e o non sense. Este profuso coquetel de elementos díspares nos remete a um antigo gênero, 
que apesar de surgido em longínquo contexto histórico, de características bastante diferenciadas, 
merece ser retomado, ao oferecer um padrão de hibridismo tradicional, embora já despojado de 
determinados traços. 

Segundo Bakhtin, a sátira menipeia, nascida no âmago da cultura grega, entre autores 
dos diálogos socráticos e adotada, com grande penetração, entre os romanos (Sêneca, Petrônio e 
Luciano), foi profundamente influenciada pelo carnaval popular e pela cosmovisão carnavalesca, 
e, por isso, pode harmonizar uma “impressionante combinação de elementos (...) absolutamente 
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heterogêneos e incompatíveis: integrantes do diálogo filosófico, da aventura e do fantástico, do 
naturalismo de submundo e da utopia” (BAKHTIN, 1981, p. 97, 115). De acordo com o teórico, 
“a grande função da carnavalização na história da literatura” (BAKHTIN, 1981, p. 116) consiste 
no seu poder catalisador para dinamizar e relacionar no interior das obras, diferentes estilos, 
imagens e sistemas de pensamento.

A fantasia mais audaciosa e descomedida, assim como a aventura podem aparecer moti-
vadas pelo “fim puramente filosófico-ideológico, qual seja, o de criar situações extraordinárias 
para provocar e experimentar uma ideia filosófica” ou ainda para polemizar em tom mordaz com 
diversas escolas ideológicas, filosóficas, religiosas e científicas e/ou com tendências e correntes 
da atualidade, como o fizeram, por exemplo, as sátiras de Luciano, e também as de Petrônio e de 
Apuleio (BAKHTIN,1981, p. 98, 102).

Por outro lado, ainda segundo a lição de Bakhtin, a menipeia incorpora gêneros cognatos, 
como a diatribe, o solilóquio e o simpósio (B, 1981, p. 103). Tanto em termos estruturais, quanto 
em termos de debate sobre os problemas contemporâneos, tais gêneros são aparentados, porque 
dialógicos e movidos pela polêmica que pode envolver, inclusive, franqueza especial, excentri-
cidade e ambivalência, combinando elogio e palavrão, como o simpósio. 

Como podemos constatar há grandes semelhanças com o tom irreverente e muitas vezes 
iconoclasta dos livros de Marcelo Mirisola, em sua híbrida abrangência entre a crônica crítica da 
vida sócio-literária e intelectual brasileira, a auto-ficção lírica e a representação, beirando o por-
nográfico, de dilemas sexuais e amorosos, excessos etílicos de dissipação e orgia e destemperos 
verborrágicos contra desafetos e rivais. 

Sua linguagem, repleta de gíria e pornografia, e a dissolução da distância entre autor e 
narrador que opera podem, por vezes, soar como brincadeira ou piada de mau gosto. A constan-
te desmedida estilística, bem como a agressividade de comentários dirigidos constantemente a 
personagens do espaço público brasileiro extra-literário, no interior das obras, tornam o escritor 
uma figura controversa e frequentemente alvo de debates e opiniões pouco lisonjeiras. Tendo pu-
blicado o primeiro de, até o momento, treze livros, em 1998, o autor, pelos inúmeros debates em 
que já se viu envolvido, desde que ganhou notoriedade, de certa forma, encena um personagem 
performático e pornográfico, beirando o maldito ― por suas posições abertamente contrárias às 
tendências “politicamente corretas” de expressiva corrente do espaço público contemporâneo ― 
talvez comparável à legenda nelsonrodrigueana do reacionário estigmatizado pelos intelectuais 
da esquerda dos anos de 1960 brasileiros. 

A literatura de inspiração fantástica contemporânea ― de acordo com Bakhtin, também 
baseada na tradição de escritores grotescos modernos, tais como E.T.A Hoffmann, Dostoevsky, 
Gogol, Edgar Allan Poe e outros ― absorve igualmente como a sátira menipeia, em sua diretriz 
subversiva, muitos elementos incongruentes: a visão invertida do “mundo às avessas”, própria à 
paródia; o trânsito entre os diversos mundos naturais e sobrenaturais, como no diálogo com os 
mortos; o jogo entre contrastes agudos e oximoros; as reviravoltas do entrecho; além da confusão 
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entre presente, passado e futuro, cuja sequência causal é frequentemente violada, não apenas pela 
representação da loucura e de estados psicológicos anormais, mas por outros fatores alheios a 
isso. 

Entretanto, como observa Bakhtin, sobretudo desde o romantismo, o grotesco e o fan-
tástico ― por conta do processo de degeneração do que o teórico chama de “realismo grotesco” 
― perdem a “compreensão espontaneamente materialista e dialética da existência” (BAKHTIN, 
1996, p. 45), em favor de imagens estáticas, despidas da antiga ambiguidade e propiciadoras de 
um riso cínico e satânico (BAKHTIN, 1996, p. 44).

Neste momento, conforme constata o estudioso, “o princípio do riso sofre uma trans-
formação muito importante”, na medida em que “toma a forma de humor, ironia ou sarcasmo” 
(BAKHTIN, 1996, p. 33), tornando-se uma espécie de ritual solitário, sem bases comunitárias, 
e com profundo sentimento da própria marginalidade. Com o progressivo descolamento das for-
mas carnavalescas de espetáculos populares, como “fonte imediata de carnavalização”, ocorrido 
a partir da segunda metade do século XVII (BAKHTIN, 1981, p. 113), e o consequente predo-
mínio das tradições literárias, lidas a partir da concepção burguesa de mundo, o fantástico passa 
a adquirir uma tonalidade estranha, alheia a significações transcendentes, cujos sentidos desen-
cantados são desconhecidos e internalizados como fonte de ameaça e perigo. É quando o incons-
ciente emerge e o unheimlich freudiano se instala como espectro indecifrável. As fronteiras entre 
o real e o irreal se interpenetram, no tangenciamento entre o ser e o nada, o mesmo e o outro, a 
morte e a vida. A incerteza da percepção revela a realidade como contraditória e problematiza a 
linguagem na própria insuficiência para alcançar o obscuro, ou o ausente que o hábito da cultura 
não deixa ver. 

Nesse sentido, o fantástico é transgressivo, ao explicitar, pela hesitação que instaura, a 
instabilidade ou o excesso por trás das formas e das faces do mundo estabilizado e aparente-
mente infenso às metamorfoses e transformações grotescas. Justamente esta indecisão entre o 
consciente e o não consciente desfaz o suposto caráter unificado do sujeito e constitui a mais 
radical subversão operada pelo fantástico (JACKSON, 1981, p. 83). Por isso, pode-se dizer que 
tal modo literário “problematiza a representação do real, tanto em termos de competência lin-
guística, quanto na sua característica fabricação de versões monísticas do tempo, do espaço ou 
do personagem” (JACKSON, 1981, p. 84).

Ao esvaziar o mundo real, tornando-o insólito, o fantástico existe de maneira interior ou 
ainda subjacente ao modo realista (JACKSON, 1981, p. 25), na medida em que desconstrói e 
desarranja sua forma monológica, buscando torná-la dialógica, ao suscitar no leitor a ansiedade 
por um sentido não dado, e além da interpretação. 

Rosemary Jackson prefere reformular o esquema de Todorov, que coloca o fantástico 
entre o maravilhoso e o estranho, argumentando que o estranho não é uma categoria literária, 
pois está explicado pelo teórico como o estado que é gerado por forças inconscientes. Desta 
maneira, a crítica passa a posicionar o fantástico entre o mimético e o maravilhoso, encarados 
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como dois outros modos literários (JACKSON, 1981, p. 32). Entendendo-se o primeiro como 
inerente ao realismo convencional, consagrado no século dezenove por um foco narrativo, em 
terceira pessoa do singular; o segundo vai encarnar o polo oposto. É também caracterizado, tra-
dicionalmente, por um narrador impessoal e autoritário que conta histórias antigas, cujos eventos 
sobrenaturais e mágicos são relatados, com onisciência, a um leitor passivo e comprometido num 
pacto de suspensão da incredulidade, diante da palavra inquestionada deste narrador. 

O caso específico deste intrigante Teco, de Mirisola e Lonza, mistura algumas categorias. 
Ao constituir um livrinho de pouca espessura, com um pequeno desenho em preto e branco na 
capa, promete uma história leve para crianças ou, no máximo, recém-adolescentes. Sua cober-
tura branca e retangular, com os créditos e uma ilustração do menino com carinha em formato 
de casquinha de sorvete, segurando um livro, é inofensiva o suficiente para merecer um lugar na 
estante infantil da grande livraria onde foi comprado. 

No entanto, trata-se de um anti-conto de fadas, onde acontecimentos fabulosos e terríveis 
desencadeiam-se em São Paulo, a maior cidade brasileira, e mesclam-se com naturalidade a luga-
res e elementos cotidianos, apontados com precisão, como um supermercado, ou o “centro velho 
de São Paulo”, a “avenida São João” ou ainda o “Largo Paissandu”. Por outro lado, a fábula nar-
rada numa dicção híbrida, entre o tom de narrador para crianças e o de cronista cínico e malicio-
so, não encarna qualquer sentido alegórico, mas alude criticamente, sobretudo, à marginalidade 
da São Paulo contemporânea, em suas ligações problemáticas com a classe média engajada no 
assistencialismo das ONGs.

A reconfiguração grotesca dos elementos banais e corriqueiros da vida da classe média ― 
como, por exemplo, uma festa de aniversário para crianças ― apoia-se no rebaixamento, aliás, 
segundo Bakhtin, “o princípio artístico essencial do realismo grotesco” (BAKHTIN, 1996, p. 
325). A esse respeito, a mistura de ingredientes, imagens e referências do estilo cômico e onis-
ciente adotado ― com requintes de deboche e corrosão de valores e de personagens públicos alu-
didos ― reatualiza a sátira menipeia da antiguidade e do renascimento, com inegável vitalidade, 
apesar do tom geral derrisório e da trajetória monstruosa do menino-protagonista. 

As ilustrações dialogam com o texto, em seu traço grotesco e agressivo, sempre num 
preto e branco borrado e excessivo, apresentando ambientes soturnos e personagens de feições 
caricaturais e simplificadas, de dimensões desproporcionais e traços horrendos, assustadores. 
Enfim, o conjunto esboça uma espécie de gótico expressionista, bem afiado na síntese das ações 
e situações.

Trata-se da história de um menino de classe média, morador de São Paulo, o Teco, icono-
clasta e esquisito, que é apresentado muito explicitamente, pela enumeração de suas qualidades 
excêntricas, bastante pródiga na invenção, na surpresa e nas inversões, características da sátira 
menipeia. 
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Já no primeiro parágrafo do texto, o narrador anuncia:

Teco não gostava de festa de aniversário, odiava bolo, detestava 
brigadeiro, mas até que gostava de língua-de-sogra. Ele se divertia 
mesmo era com as palavras que levavam sua imaginação para o 
fundo da terra: avalanche, enxurrada e desabamento eram as suas 
preferidas. E também gostava de passar horas e horas trancado em 
armários. Ele era amigo das coisas esquisitas. Sempre que podia, 
vestia as roupas da mãe (MIRISOLA, 2012, p. 11). 

A lógica do realismo grotesco bakhtiniano aqui de imediato se anuncia na preferência 
pelo baixo e pelos signos da dissipação (avalanche, enxurrada e desabamento) ― inerente à 
“hierarquia corporal às avessas” (BAKHTIN,1996,p.270) ― aliada ao intempestivo e às inver-
sões: não gostava de festa de aniversário, gostava de ficar trancado em armários, era esquisito e 
vestia as roupas da mãe. Além disso, “usava muito o nariz” para cheirar “tinta fresca” e “páginas 
emboloradas” (MIRISOLA, 2012,p.11). Bakhtin, ao discorrer sobre o baixo material nas obras 
medievais e renascentistas do realismo grotesco explica que o motivo do nariz é dos mais difun-
didos na literatura mundial e é sempre o substituto do falo (BAKHTIN,1996,p.276). A enumera-
ção termina com mais uma inversão sobre o hábito do menino de escrever redações de trás para 
frente (MIRISOLA, 2012,p.11).

Pois bem, um belo dia, Teco, numa das idas ao supermercado com a mãe, conhece um 
palhaço malvado que, um dia depois, termina por sequestrá-lo, ao embebedá-lo num bar, e depois 
levá-lo desacordado ao quitinete onde morava. No dia seguinte, Cachacinha carrega o menino 
para Mairiporã, um município da região metropolitana de São Paulo, para encontrar Alambique, 
um velho amigo também palhaço. O menino fica preso numa Kombi velha, onde encontra Nico, 
um sagui falante, com um enorme rabo e um boneco inflável de nome Máicol Jackson, com quem 
o bichinho costumava divertir-se sexualmente. Depois de ficarem amigos, fogem e voltam para 
São Paulo na boleia de um caminhão. 

Passam inúmeras aventuras e finalmente instalam-se no Babelão, com um grupo de ga-
rotos, num prédio em construção abandonado e invadido, perto da Cracolândia (MIRISOLA, 
2012,p.45). Na vida de malandragem das ruas, Teco aprende a beber, a cheirar cola, a fumar cra-
ck e a fazer programa com os mendigos. Mais adiante, sobrevivendo como sombra de si mesmo 
― “havia se transformado em coisa nenhuma” (MIRISOLA, 2012,p.61) ― é resgatado, às vés-
peras do Natal, por Mme. Malu, uma frequentadora de “sociedades filantrópicas e beneficentes”, 
namorada e sócia de Débora no Colégio de Pé de Moleque (MIRISOLA, 2012,p.64,65). As duas 
educadoras, apesar dos esforços, não conseguem recuperar o menino e, inclusive, comprome-
tem-se com um “tal de Baiano” que passou a fornecer para as beneméritas os “remedinhos” e os 
“calmantes” (MIRISOLA, 2012,p.69). 

Por fim, depois de uma desastrosa festa-surpresa de aniversário, ― na qual Teco torna a 
encontrar, como animadores, os palhaços que o sequestraram, ― ocorre um desenlace triunfalis-
ta e apocalíptico. 
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A linguagem, vazada num coloquialismo eivado de gírias, é pródiga em derrisão e crítica 
ao assistencialismo impotente dos filantropos de classe média que, em suas ONGs, mesmo ao se 
proporem a investir na recuperação da marginalidade, jamais conseguem superar ou diminuir a 
distância que os separa. Apesar deste riso negativo e amargo, há momentos de humor debocha-
do e destravado. Quando, por exemplo, Cachacinha e seu comparsa, na penitenciária, tomam 
conhecimento de uma ONG de madames dedicada a infratores que tivessem sido da área de 
entretenimento e cultura, e que elegia como favoritos “os palhaços e os escritores” (MIRISOLA, 
2012,p.55). Ou ainda, quando a família de Teco, no início da narrativa, é instada a pagar o resgate 
aos sequestradores, mas, como havia gasto todas as suas economias na organização da festa de 
aniversário do filho, “pediu um dinheirinho emprestado aos palhaços para ir de táxi até o ferro-
velho, para pegar o garoto” (MIRISOLA, 2012,p.29). Tais inversões, bastante frequentes no de-
correr da narrativa, são responsáveis por uma espécie de arejamento rejuvenescedor do cômico. 

Ainda nesta pauta do sequestro, os dois desastrados delinquentes fizeram uma listinha de 
resgate altamente risível porque toda ela marcada pela lógica de um hedonismo infantil:

Pediram um milhão de litros de pinga, dois sapatos de palhaço 
novinhos, uma bengala que fazia pum e gravatas de bicho da seda 
que não virassem borboletas. Também pediram dois i-pods e dois 
anões, um para servi-los de garçom e outro para fritar batatinhas. 
Pra fechar pediram também 10 mil reais (MIRISOLA, 2012,p.28). 

A influência do realismo grotesco certamente é responsável pela atmosfera inverossímil, 
de inúmeras ocorrências ― como a própria amizade entre o menino e o palhaço ― pelos perso-
nagens aberrantes ― como o sagui Nico, o boneco inflável e os próprios sequestradores ― bem 
como pela dicção híbrida que combina, durante toda a narrativa, o tom fortemente humorístico e 
debochado do ponto de vista com a crueldade do enredo e a têmpera fantasmagórico-expressio-
nista das ilustrações.

As reviravoltas absurdas do enredo, como, por exemplo, o caso de amor do sagui com 
uma trapezista horrenda, velha e louca, o dinamismo soturno e exagerado dos desenhos, o visua-
lismo da linguagem e a estereotipia dos personagens, com seus figurinos de vaudeville, transfor-
mam o relato num melodrama debochado, narrado num tom farsesco e abusado, sem medo do 
“politicamente incorreto”.

Mas Teco não foi o único personagem infantil de Mirisola. Em 2008, o escritor publica 
pela Record um livro, também meio indefinível, Animais em Extinção. Furio Lonza, na orelha, 
tenta explicá-lo pela negativa: “nem ficção, nem crônica de costumes, muito menos romance”. 
Talvez se pudesse dizer, ao contrário, que este livro, mais adiante considerado pelo autor como 
um equívoco, seja justamente a mistura entre as três direções. Ou seja, como ficção romanesca, 
ele pode ser também uma destemperada crônica de costumes, em que a autoficção mistura o au-
tor com o narrador-personagem e comanda, assim, o estatuto híbrido do relato. As recordações 
desfiadas, com grande frequência mencionam pessoas reais, os amigos do autor, como “Marião 
Bortolloto” (85) e “Wiltão Andrade”(106), além de muitos outros conhecidos ou desafetos. O 
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enredo é cozido entre as reminiscências do autor-narrador-personagem e um núcleo narrativo 
evidentemente ficcional. Trata-se de uma história pavorosa: o convívio do narrador-escritor com 
uma “prostituta-mirim” de doze anos, recolhida na praia, que se transforma em sua ouvinte, tes-
temunha de suas copiosas rememorações, e termina assassinada por excesso de calmantes.

O tom da narrativa é bizarro, uma combinação de ironia ácida com cínico criticismo dian-
te da sociedade e da vida literária brasileiras, numa espécie de sátira desabrida a toda espécie de 
convencionalismo.

A linguagem, repleta de gíria e pornografia, e a distância dissolvida entre autor e narrador 
podem levar a crer que a obra não passa de uma brincadeira ou de uma piada excessiva. Miriso-
la é, sem dúvida, um autor provocativo e controverso, capaz de suscitar reações bem díspares. 
Vanusa, a prostituta-criança, que é chamada pelo narrador de “Sherazade às avessas”, é sacrifi-
cada e o narrador, depois de sua morte, tenta ocupar o seu lugar, confirmando o que Bataille já 
afirmou sobre o processo que envolve o sacrifício: “Aquele que sacrifica é livre – livre para aban-
donar-se ao mesmo fluxo, livre para continuamente identificar-se com a vítima, e vomitar seu 
próprio ser como vomitou um pedaço de si mesmo ou um absurdo” (BATAILLE, 2004, p. 70).

O cinismo do estilo alude à bipolaridade entre as posturas “cynical”  e “kynical”, tais como 
concebidas por Peter Sloterdijk. De acordo com o filósofo alemão, a posição cínica, de um lado, 
consiste “nas operações da razão iluminista na história (...)  concebidas como o eterno retorno 
do mesmo” e, de outro, produz “o cinismo do poder e suas instituições”. Por sua vez, a “revolta 
kynical” constitui o antídoto da falsa consciência do homem iluminista, na medida em que en-
carna a tradição do “anarquismo somático” de Diógenes, o grego kynical  (SLOTERDIJK, XVI). 
Certamente a inteligência corrosiva da linguagem de Mirisola põe em prática a herança do grego 
filósofo: sua “vibrante gargalhada satírica” e sua postura desafiadora, sem deixar de acrescen-
tar-lhes boas doses de perversão e crueldade melancólica. Ou seja, dotando-as com as tintas de 
um grotesco romântico e moderno, já distante, pelo tom de abafamento subjetivo, da atmosfera 
carnavalesca e ambígua da sátira menipeia.

A afetação e o narcisismo dos heróis da mídia constituem, segundo Mirisola, uma espé-
cie de “jardim de infância”, onde todos os assuntos são banalizados e discutidos numa maneira 
superficial e infantilizada. Seu trabalho constitui uma crônica ácida, na qual os comportamentos 
sociais e as mentalidades são criticadas a partir de uma perspectiva bem subjetiva e peculiar.

O reconhecimento da assimetria na relação entre a menina e o narrador – auto-denomi-
nado “pedófilo desastrado” e “escritor genial” (MIRISOLA, 2008, p.115) – não impede o seu 
caráter reversível. Assim, ora a polaridade cruel é reconhecida sem pejo, ora o relacionamento é 
invertido.

Inicialmente, o narrador afirma: “O lastro de Vanusa era o trottoir na praia. Eis a questão. 
O que ela me oferecia era uma alma quase sem pelos e condenada de antemão à lata de lixo. Qua-
renta quilos de miséria brasileira contra mil toneladas da minha corrupção em estado avançado 
de degenerescência (MIRISOLA, 2008, p.51)”.
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Logo mais adiante, numa antecipação da postura masoquista que iria adotar, reconhece 
que: “Eu precisava daquele bichinho para me acusar... para me diminuir – ignorar ou até para me 
salvar de mim mesmo” (MIRISOLA, 2008, p.52). E, em seguida, explicita a natureza ambiva-
lente da relação, na sua perspectiva egocêntrica e alucinada: “Para mim, ela era uma Sherazade 
às avessas. Com um adendo: sem saber salvava a sua pele e a pele do seu senhor que, na verdade, 
não passava de um escravo” (MIRISOLA, 2008, p.53,54). 

  A combinação de gêneros – lirismo, narrativa, diário, crônica – pelo caráter arbitrário e 
pessoal do ponto de vista, manifesta “a experiência da subjetividade como uma dinâmica fun-
damentalmente imprevisível” (MURPHY,1999, p.18), num tom inegavelmente expressionista e, 
nesse sentido, distante do frescor vitalista da sátira menipeia. Assim, a focalização idiossincrática 
do narrador constitui o centro do enredo e sua verdadeira motivação, o que ocasiona a disposição 
errática e fragmentária da trama, disposta a partir da convivência grotesca entre o escritor e sua 
refém. 

À diferença da narrativa sobre Teco, Vanusa, por sua vez, não ocupa o centro da cena. Em 
decorrência dos calmantes, passa desacordada a maior parte do tempo, até que morre por overdose de 
remédios e cabe ao gerente do flat dar o devido sumiço ao cadáver. A inverossimilhança do relato, apoiada 
na desfaçatez e na instabilidade emocional do narrador, se resolve pela combinação contrastiva entre a 
trama melodramática e o tom farsesco. Assim, a narrativa se conclui com o desespero cínico do narrador 
que, como último desabafo, exclama e pergunta patético:

Estou ou estava (não lembro mais) pronto para ser Hemingway. 
Para enfiar um balaço na garganta. Pronto para qualquer coisa! Ah, 
meu Deus! Quanto custa uma negrinha?

Quanto? Quanto custa? (174)

O caráter monstruoso deste personagem-escritor ― que, ao mesmo tempo se considera 
“um mamute”, cuja vida é “jogada fora por opção e sarcasmo” (51) e é capaz de, alucinado e 
delirante, manter a menina presa, como um “bichinho” ― aponta, de forma excessiva e exorbi-
tante, para a diferença entre a sua condição de homem machista branco, culto e de classe média 
e o desvalido abandono da criança negra de doze anos, absurdamente prostituída e reificada. A 
natureza caricatural do contraste, de efeito chocante, prepara a inversão do final, com o escritor 
bêbado e desesperado, mas ainda assim, verborrágico e megalomaníaco. 

Nesse sentido, pode-se apontar no romance, uma “poética iconoclasta” (Murphy, p.39) 
desdobrada como um programa de “desestetização” da memória narrativa. No seu encalço, Sche-
razade não encarna a heroína que é responsável pela nobre tarefa de renovar a vida através da 
capacidade de encadear narrativas. Ao invés disso, ela é então subvertida e desclassificada, ao 
transformar-se em Vanusa, uma prostituta criança e analfabeta, que é testemunha da cínica deso-
lação do narrador. 

Assim, as lembranças e reminiscências da voz narrativa são transformadas em Animais 
em Extinção e a positividade da atitude memorialista é testemunhada por uma criança cativa, 
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completamente incapaz de entender o que ouve. Esta versão rebaixada do narrador tradicional 
benjaminiano anula a sabedoria de quem fala ― colocando o narrador na pervertida posição de 
quem se aproveita e maltrata uma criança prostituída ― e, de sobra, sequestra a propalada trans-
missibilidade da experiência, já que não há comunidade e nem comunicabilidade. O que resta, o 
refugo, o intratável sobejo, é então o romance de Mirisola, escritura da solidão de um narrador 
corrupto, no limite com a pornografia. 

Nesta linha de reflexão, Mirisola pode ser visto como um legítimo herdeiro da dessubli-
mação expressionista, entendida por Richard Murphy como “uma subversão cínica da arte, mis-
turando-a ao nível mais banal da vida, por meio da destruição do sentido de harmonia estética e 
de estruturação orgânica” (MURPHY,1999, p.34). De acordo com a hipótese do ensaísta ― autor 
de Theorizing the Avant-Garde: Modernism, Expressionism and The Problem of PostModernity 
― a literatura contemporânea se aproxima da herança vanguardista em várias e significativas 
direções: a negação da autonomia da arte e de sua estetizada distinção frente à vida, a ruptura 
radical com o discurso da tradição humanista, a guerra à totalidade da obra orgânica e o ceticismo 
diante de todo significado transcendental ou “meta-narrativo”.

Neste incaracterístico romance, a performance exagerada de um sofrimento fingido ou de 
um fingimento sofrido recicla, com overdose de cinismo, o tom melodramático já desidealizado, 
inerente à grande parte da vanguarda expressionista. As reiteradas referências a alguns outros 
livros já publicados pelo autor ― O herói devolvido, O Azul do Filho Morto e O Homem da 
Quitinete de Marfim ― durante o fluxo da rememoração em Animais em Extinção, conduzem o 
narrador-personagem, em diversas passagens autodenominado de MM, a um deslizamento ex-
tra-ficcional que, como já o constatamos, é certamente uma das marcas mais características da 
literatura de Mirisola. 

Esta linhagem liminar é característica do escritor-cronista, sempre empenhado no co-
mentário engajado da atualidade, e, por conseguinte, descomprometido com a continuidade do 
enredo que, reiteradamente se resolve como depoimento, testemunho ou desabafo contra o status 
quo e seus protagonistas, frequentemente tratados com sarcasmo e derrisão.

Tal disposição agressiva e escatológica torna-se responsável pelo rebaixamento dos moti-
vos operado, numa chave francamente expressionista, tanto pelas memórias hedonistas e desme-
didas, quanto pela situação perversa vivida pelo pedófilo, em busca de trégua, na luta angustiada 
que trava consigo mesmo: “(...) estou isolado por absoluta incompatibilidade comigo mesmo. 
Estou só. Mais do que nunca. Meus amigos não passam de recordações em cascos de cerveja 
estilhaçados pela memória” (MIRISOLA, 2008, p.170). 

E se o rebaixamento é um traço marcante no “realismo grotesco”, neste livro de 2008, 
o tom radicalmente delirante e emparedado da narrativa manifesta um parentesco com as tona-
lidades mais mórbidas, intimistas e amargas do grotesco romântico e de seus desdobramentos 
modernos. 
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A investigação da retomada das provocações vanguardistas na produção contemporânea, 
a partir da fatura problemática desta obra convulsa e polêmica, propõe um estimulante caminho 
à reflexão sobre a maneira pela qual a atualidade situa-se diante da inter-relação arte & vida, que, 
então, constituiu a pedra de toque dos movimentos do início do século XX.

Murphy, a esse respeito, observa que se as vanguardas falharam na reintegração proposta, 
diante da autonomia da arte, incensada pelo Modernismo; no nosso tempo, as duas esferas, a do 
artístico e a do real, interagem e entrecruzam-se. De uma parte, a estetização da vida social nas 
suas mais distintas áreas, da publicidade à política, é um fato inegável, e de outra, a realidade é 
hoje constituída como uma constelação de signos e simulacros (MURPHY,1999, p.268).

Aliás, o cruzamento entre arte & vida já acontecia no alvorecer dos anos 60, com o sur-
gimento do movimento beat.  O seu ardor neo-romântico, pelo vínculo com o espontâneo e o 
emocional, cruza-se com o compromisso da contemporaneidade, na incorporação literária da 
fala oral e da banalidade. Nesse sentido, esses escritores-errantes podem ser vistos como os pre-
cursores da pós-vanguarda, no que souberam atualizar a vertente crítica e dessublimizante das 
vanguardas modernas, em relação à arte formalista e abstrata da alta modernidade. Aqui, faz-se 
oportuno lembrar que Mirisola, o autor, já declarou que, entre 24 e 25 anos, o único escritor 
capaz de introduzi-lo ao prazer da leitura, na contramão dos livros de vestibular, foi John Fante, 
com o seu Pergunte ao pó, de 1939.

O mesmo entrelaçamento entre arte e vida, entre autobiografia e ficção da geração beat 
marca toda a obra de Mirisola, sob o signo da autoficção. E se o termo foi cunhado em 1977 pelo 
escritor Serge Doubrovsky, mais ou menos, na ressaca dos acontecimentos de 1968, certamente 
já estava sendo experimentado pela turma de Bukowski, nos Estados Unidos, desde o início dos 
anos de 1960. 

A autoficção trata-se de um gênero teatral e paradoxal, em que o autor assumido como 
personagem produz e performatiza uma imagem ficcional que se vale de um efeito de real (AR-
FUCH, 2005,p.45), ou seja, do testemunho, do vivencial, para aludir a um lugar exterior à ficção. 
Esta vontade consciente do autor de espetacularizar-se e brincar com uma multiplicidade de per-
sonas autorais, dialoga com a sociedade narcisista da comunicação e da mídia, ao mesmo tempo 
em que pode vir a questioná-la. 

A obra de Mirisola reiteradamente se vale do gênero para a construção de uma imagem de au-
tor-personagem explosivo, irreverente e meio maldito, numa espécie de pastiche, que, como já 
comentamos, alude à legenda nelsonrodrigueana, em seus anos de escândalo.

A inequívoca alusão ao ritualismo do sacrifício, marcante na trajetória pública e criativa 
de Nelson Rodrigues, também emblematiza o caráter público da literatura e das intervenções do 
escritor Mirisola, bem como a natureza iconoclasta e incontida de sua escrita fragmentária e es-
pasmódica. Assim, o mesmo tom performático, entre o melodrama, o humor e a intenção reflexi-
va, adotado no teatro obsessivo e na crônica ácida, característicos do legado nelsonrodrigueano, 
pode ser reconhecido na obra deste escritor.
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Em Charque (2011), intitulado pelo autor como “uma autobiografia, vá lá”, o final, da 
mesma forma que em Animais em Extinção, refere-se à ideia do sacrifício: 

Creio, sinceramente, que escrever é uma forma de oração, mas 
sobretudo é matar aquilo que já morreu. Já falei disso n’ O Azul 
do filho morto... “pior do que deixar filhos é deixar livros”. (...) 
Por outro lado, escrever também é iluminar a fogueira dos outros 
com a chama das nossas mazelas e ir ― apesar de todo egoísmo, 
covardia e contrariedade ― ao sacrifício, às asas (MIRISOLA, 
2011,p.206,207). 

O caráter híbrido e errático desta suposta autobiografia do nomadismo do autor-narrador 
assiduamente aproxima a trapaça e a mentira da escrita que desenvolve: “Impossível escrever 
uma biografia sem mentir. Seria desonestidade com os fatos consumados e sobretudo com os 
fatos não consumados” (MIRISOLA, 2011,p.190). Por outro lado, o intercâmbio entre notações 
pessoais sobre a vida sócio-literária brasileira e revelações sobre preferências e comportamentos 
cruzam, por exemplo, com as características ficcionais atribuídas ao menino Teco, personagem 
do livro de 2012.

Assim nesta autobiografia fictícia, o narrador-autor jovem, da mesma forma que seu perso-
nagem-criança do livro seguinte, “tinha um interesse especial por palavras que levavam sua 
imaginação para o fundo da terra: avalanche e enxurrada eram suas preferidas” (MIRISOLA, 
2011,p.206,207). 

A sua auto-modelação ficcional, entre passagens absurdas e perversas e uma cáustica 
criticidade com figurantes de nossa esfera literária, continua a infinita performance em torno da 
imagem do inesquecível menino morto (O Azul do Filho Morto, 2002), que, entre excessos e me-
tamorfoses, inerentes ao realismo grotesco da dicção, multiplica-se em distintas personas, numa 
espécie de surrealismo carnavalesco, sarcástico e diminuído.

Mas, dessa vez, eu também sou vapor azul e caminho em direção 
ao mar: “Ao mar ― é o que lhes digo: ― “Ao mar!” (...) Também 
a certeza de que fui enganado e um filho azul boiando num vidrão 
de Maioneggs. É isso. Um engano. Algumas fotos. O fogo. Um 
filho azul e morto (MIRISOLA, 2002,p.173).

― Tinha doze anos quando queimou suas poesias pela primeira 
vez. 

Será que hoje consigo esconder as assas desse menino

Num envelope pardo? (...)

Será que apesar de tudo:

― Depois da queda (ainda que morto o menino )

Servirão as mesmas asas para voltar? (MIRISOLA, 2011, p. 13)
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Edna O’Brien e a tradição modernista na Irlanda

                                                     Elisa Abrantes (UFRRJ)

A literatura modernista traz em si uma concepção libertária e de crítica à ordem social 
burguesa do século XIX e à visão de mundo daquele período. A estratégia literária é a subversão 
de princípios do realismo, como, por exemplo, a substituição do espaço realista por um espaço 
mítico, como no romance de O’Brien, House of Splendid Isolation, em que a casa em que toda a 
ação se desenrola, isolada numa vila rural da Irlanda, é um espaço heterotópico, segundo a con-
ceituação de Michel Foucault em seu artigo “De Outros Espaços”, de 1967. Segundo Foucault, o 
espaço heterotópico é um “lugar real e localizável, mas que parece estar em oposição aos lugares 
comuns em que vivemos. Existe uma relação de neutralização, suspensão ou inversão com os 
demais lugares do cotidiano”. (FOUCAULT, 1967, p. 1) Essa premissa nos permite entender o 
espaço da casa dessa forma e melhor compreender a lógica da narrativa a partir de outras carac-
terísticas apontadas por Foucault para os espaços heterotópicos, que se encaixam perfeitamente 
no modo pelo qual a autora subverte as convenções sociais naquele espaço, sem que a verossimi-
lhança do romance seja ameaçada. 

Para o filósofo, as heterotopias justapõem espaços incompatíveis e rompem com o tempo 
tradicional, o que podemos observar no romance, em que passado, presente, memória, sonho, 
realidade, lendas e previsões se mesclam. As heterotopias mudam de significado de acordo com o 
período histórico, o que também é verdadeiro para a casa do romance, que muda seu significado 
ao longo da narrativa. Originalmente símbolo da nobreza anglo-irlandesa e do imperialismo, a 
casa é habitada por diversas famílias, de ingleses, meio-ingleses e irlandeses, guardando histórias 
e a ela sendo atribuídos significados diferentes. 

  Podemos apontar também a falta de linearidade do enredo, o uso extensivo de imagens 
e de símbolos e o uso da língua não para expressar um conteúdo, mas usada de modo autocons-
ciente como uma técnica a criá-lo artisticamente, a exemplo do estilo procurado por William 
Butler Yeats e outros artistas irlandeses do Renascimento Celta (Celtic Revival) do início século 
XX, a experimentação linguística levada às últimas consequências em James Joyce e a redução 
e esvaziamento da linguagem em Samuel Beckett. 

Se pensarmos em James Joyce e a sua preocupação com a forma do texto, podemos ter a 
dimensão da estética modernista em relação à linguagem como criadora de conteúdo. Ezra Pou-
nd cria uma bela imagem para falar do livro Ulysses: “Joyce emprega um andaime emprestado 
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de Homero e os restos de uma cultura medieval alegórica: é um meio de arrumar a forma. O livro 
[Ulysses] tem mais forma do que os livros de Flaubert” (POUND apud. BRASIL, 1992, p. 3). O 
comentário entusiasmado de Pound faz menção à paródia de Odisseia de Homero e ao uso que 
Joyce faz da tradição irlandesa para a construção do romance. Além disso, a menção a Flaubert, 
mestre do realismo francês, nos recorda que Joyce trabalhou mais com a tradição francesa realis-
ta, naturalista e simbolista do que com a tradição inglesa.

Depois do primeiro contato com a obra de Joyce, Edna O’Brien leu todos os outros livros 
do autor e chegou a escrever um perfil biográfico sobre ele e também um livro, nos idos de 1990, 
sobre o casamento de Joyce com Nora Barnacle. A fragmentação da linguagem, o uso do mo-
nólogo interior, o fluxo de consciência e os diferentes discursos – mitológicos, bíblicos, leigos, 
histórico – são recursos que O’Brien utiliza ao se apropriar da tradição modernista irlandesa. A 
escritora parece imbricar discursos tão variados por julgar tanto a história quanto a linguagem, 
discursos insuficientes para dar conta da complexa questão nacional em suas múltiplas identida-
des, e, de certa forma, evidenciar a hipocrisia existente na construção homogênea e estereotipada 
da nação e do povo irlandeses. 

Em entrevista concedida a Shusha Guppy, O’Brien aponta muitas de suas influências 
literárias: autores ingleses, norte-americanos, russos. James Joyce, porém é o mestre maior. A 
respeito desse autor, O’Brien comenta: “Joyce fez algo extraordinário: ele descartou todo o lega-
do da literatura inglesa: língua, história, estrutura, tudo; e criou uma obra nova e estupenda. Ele 
está além de avaliações: gigantesco”. (O’BRIEN, 1984)

Em seus romances House of Splendid Isolation e The Light of Evening, O’Brien oferece ao leitor, 
além de uma narrativa fragmentada, uma mistura de gêneros textuais que inclui cartas, poemas 
e recortes de jornais. O emprego dessas estratégias narrativas, tidas como pós-modernistas, tem 
a ver não só com o fato de a autora viver imersa na contemporaneidade e, portanto, permeável 
às tendências literárias desse fenômeno amplamente discutido pela crítica literária, mas também 
pelo seu diálogo com o que vêm sendo analisado como modernismo irlandês tardio (MILLER, 
1999; ESTY, 2004; REYNOLDS, 2009) e o seu relacionamento com o pós-modernismo.   

Em seu ensaio “Colleen Modernism: Modernism’s Afterlife in Irish Women’s Writing”, 
Paige Reynolds discute uma tendência que ela denomina Colleen Modernism. O termo se aplica 
a escritoras irlandesas como Elizabeth Bowen (1899-1973), Brigit Brophy (1929-1995) e Mary 
Manning (1905-1999), que publicaram suas obras ficcionais da década de 1960, até fins de 1970, 
e que promoveram inovações temáticas e formais características do alto modernismo, desafiando 
as fronteiras temporais do movimento, entendido como tendo se estabelecido entre 1890 até a 
segunda guerra mundial. Essas autoras, segundo Reynolds, pertencem ao que Richard Kearney 
identificou como “contra-tradição irlandesa” (KEARNEY apud REYNOLDS, 2009), da qual fa-
zem parte Flann O’Brien (1911-1966), Francis Stuart (1902-2000) e John Banville (1945- ), au-
tores que compartilham do interesse de Joyce e Beckett em uma escrita crítica e experimental. Os 
escritores pertencentes à “contra-tradição irlandesa” invocam na contemporaneidade as tradições 
do modernismo europeu e irlandês, com diferentes propósitos artísticos (REYNOLDS, 2009). 
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Para Reynolds, os textos das escritoras do Colleen Modernism se encaixam no que Brian 
McHale classificou como “modernista limite”, ou textos que podem ser lidos tanto como moder-
nistas quanto pós-modernistas. Sob essa perspectiva, o período do alto modernismo na Irlanda 
poderia ser expandido para muito além dos parâmetros cronológicos usualmente aceitos, e o 
modernismo irlandês teria tido uma sobrevida que produziu uma série de textos modernistas-li-
mite, que “confrontaram e reconfiguraram as normas do alto-modernismo de tal forma que prefi-
guraram o surgimento do pós-modernismo nas últimas décadas do século XX e essas inovações 
estavam ligadas de alguma forma ao exílio da Irlanda.”(REYNOLDS, 2009, p. 117) As autoras 
focalizadas no artigo de Reynolds, assim como O’Brien, não viviam na Irlanda, mas transitavam 
entre o país, a Inglaterra e os Estados Unidos. Para a autora do artigo, essa mobilidade as deixa 
mais alinhadas ao modernismo internacional encarnado por Ezra Pound, Ernest Hemingway, 
Joyce e Beckett, assim como a estética modernista teria melhor servido aos seus propósitos de 
representar a sua condição híbrida de exiladas.    

Os romances de Bowen, Brophy e Manning tratam de questões nacionais, como a língua 
e a identidade, mas também de questões cosmopolitas, como a crítica ao capitalismo, à cultura 
de massa e à sociedade de consumo. Os personagens, itinerantes, transitam na ficção e sentem-
se desenraizados; nutrem um sentimento de nostalgia pela infância (associada ao pertencimento 
a um lugar) e anseiam por fazer parte de uma comunidade humana. Como não pertencem a um 
local fisicamente definido, esses personagens buscam na cultura material e na mídia uma forma 
de identificação. O sentimento de perda por não pertencer a um lugar e a uma comunidade, no 
entanto, não pode ser apagado nem compensado por meio do consumismo. Temos aí uma crítica, 
bem à moda modernista, ao consumismo e à cultura de massa.  

Em The Light of Evening, O’Brien retoma algumas questões das escritoras acima. Elea-
nora, a protagonista, que é escritora, vive no exílio, e por ser famosa viaja muito, transita entre 
muitos lugares, traz consigo o signo da mobilidade, e aparece muito na mídia, gerando críticas 
da mãe a respeito da implacável difusão pela mídia das declarações da filha a respeito de suas 
origens, e a repercussão negativa na comunidade onde vive (a filha não é bem vista). No entanto, 
todas as lembranças de Eleanora, de um lugar a que realmente pertence, situam-se na infância 
rural. 

A mãe de Eleanora, Dilly, tem a sua identidade ligada a Rusheen, a propriedade rural em 
que vive. Analogamente, Josie, protagonista de House of Splendid Isolation, também tem a sua 
identidade ligada à  terra, mas não se sente parte da comunidade em que vive; exila-se na própria 
casa. O’Brien problematiza aqui o sentimento de pertencimento, quer ligado à pátria como no 
discurso nacionalista, ou aos bens materiais,  criticado pelo discurso modernista, já que tanto 
Josie quanto Dilly parecem construir suas identidades também a partir dos bens que possuem. 
A questão torna-se mais complexa, pois as casas de fazenda em ambos os livros remetem em-
blematicamente ao passado colonial irlandês. No caso de House of Splendid Isolation, o espaço 
doméstico e íntimo é invadido por um terrorista em fuga, que representa o aspecto político (e pú-
blico) da experiência irlandesa. Temos aqui o que Homi Bhabha define como um deslocamento 
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em que as fronteiras entre casa e mundo se confundem, e estranhamente, o privado e o público 
tornam-se parte um do outro, forçando sobre nós uma visão que é tão dividida quanto desnortea-
dora. (BHABHA, 1994)  

O’Brien inclui nos interstícios da narrativa fragmentada elementos que causam um efeito 
de estranhamento que rompem com a linearidade do enredo. Além dessa falta de linearidade do 
enredo, a posição do narrador é descentrada através do monólogo interior, do fluxo da consciên-
cia e da multiplicidade de pontos de vista, oferecidos ao leitor ora por meio da narração em ter-
ceira pessoa ora em primeira pessoa, ou mesmo através das cartas e relatos de outros personagens 
que não as protagonistas. Essa diluição do sujeito na narrativa – importante herança modernista 
– é uma das estratégias literárias que expõem o caráter artificial e de construto dos conceitos de 
‘verdade’ construídos historicamente. 

   Em relação à linguagem modernista, temos que é coloquial, mas a preocupação estética 
com a forma e o estilo e a escolha de palavras para que se obtenha um determinado efeito com a 
leitura são somadas à falta de unidade e de coerência da trama e das personagens, fazendo com 
que as obras modernistas se mostrem mais sofisticadas e herméticas do que as narrativas realistas 
ou românticas, por exemplo. A narrativa fragmentada rompe com a cronologia e com coorde-
nadas espaço-temporais. Essa quebra da lógica do desenvolvimento narrativo, e a utilização da 
ironia, para questionar a significação moral e filosófica do mundo ou para mostrar a oposição 
entre a vida interior e o discurso racional público e objetivo, expõem a distorção subjetiva dos 
fatos, o que reforça a fragilidade dos limites do mundo objetivo representado na estética realista. 

O’Brien, como os modernistas, é cuidadosa com a linguagem. Utiliza por vezes pala-
vras pouco conhecidas do grande público, e as escolhe de modo preciso, já que construirão os 
discursos das personagens de forma a expressar as suas idiossincrasias. Seu método de trabalho 
assemelha-se ao de Joyce: ela pesquisa minuciosamente, escreve incansavelmente, revisa, rees-
creve, busca a melhor forma de compor imagens a partir das palavras, demora três, quatro anos 
para publicar seus livros. É uma perfeccionista obcecada pela arte, como já declarou em diversas 
entrevistas. Seus personagens, assim como os de seu grande mestre, estão em busca das próprias 
identidades e vivem marginalizados, pois não são assimilados em suas comunidades. Podemos 
pensar aqui em Stephen Dedalus de Portrait of an Artist as a Young Man, que só encontra uma 
saída para suas angústias existenciais deixando a Irlanda, ou em Gabriel Conroy no conto The 
Dead, que vive a solidão de seu exílio interno, ambos de Joyce.  

As personagens de O’Brien, que parodiam as de Joyce, são figuras femininas. Eleanora, 
em The Light of Evening, é a artista que como Stephen Dedalus precisa deixar o seu país natal 
para viver de sua arte. Joyce não nos deixa saber se o protagonista será bem sucedido em seu 
autoexílio em Londres; Eleanora o é, pelo menos profissionalmente, já que pessoalmente ainda 
alimenta algumas angústias em relação ao pertencimento irlandês (Irishness). Gabriel Conroy 
compartilha das mesmas angústias de Eleanora, mas se auto exila internamente, não deixa o seu 
país, assim como Josie O’Meara, protagonista de The House of Splendid Isolation. Essas per-
sonagens femininas são como duplos das personagens masculinas de Joyce, deixando entrever 
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ao leitor que as questões irlandesas são comuns aos dois gêneros.  Nesse sentido, a escrita de 
O’Brien pode ser entendida como uma reescrita das obras modernistas, e as diferenças entre os 
textos como uma paródia pós-moderna.  

Os temas da solidão, do não pertencimento, e da morte, presentes na obra joyceana refle-
tem-se em O’Brien, estabelecendo um diálogo entre os textos. Diálogos também são estabeleci-
dos entre O’Brien e Samuel Beckett. Não partilhando da estética minimalista de extrema simpli-
ficação e redução da linguagem ao essencial característicos de obras da maturidade de Beckett, 
O’Brien expressa em seus livros a solidão que o autor representava literariamente com mestria. 
Lançando mão, como o autor, de seres reclusos, da doença e da velhice, O’Brien ilustra a solidão 
humana na contemporaneidade. 

A definição de Célia Berrettini para as personagens de Beckett em Waiting for Godot 
se encaixam perfeitamente nas de O’Brien, como a seguir: “sem família, sem vínculos com a 
sociedade, seus seres solitários procuram vencer o isolamento em que vivem, apegando-se à pa-
lavra.” (BERRETTINI, 2004, p. 14) Pensamos imediatamente em Josie O’Meara e no terrorista 
McGreevy, que falam para preencher o vazio de sua existência. Percebemos também que o’Brien 
expõe  outros conceitos de Beckett, como a impossibilidade de comunicação e de aproximação 
real entre os seres humanos. Não só Josie e McGreevy encarnam a “solidão de vidas fracassadas, 
sem recuperação, pois é o já vivido” (ibid), como também mãe e filha, Dilly e Eleanora, em The 
Light of Evening não conseguem se comunicar de modo eficiente. A solidão humana revela-se 
na mãe, seriamente doente, à morte em um leito de hospital, e na filha exilada, escritora famosa, 
mas sem uma vida pessoal equilibrada e feliz.      

Edna O’Brien, leitora de Joyce, Beckett, Yeats, Faulkner, Virginia Woolf e apreciadora da 
estética modernista, dela se apropria e utiliza estratégias modernistas, como a questão do ponto 
de vista, por exemplo, que na literatura modernista situa o narrador dentro da trama, para que os 
fatos narrados derivem da experiência pessoal subjetiva, além de utilizar diversas vozes e pon-
tos-de-vista múltiplos e até conflitantes, além de estratégias pós-modernistas já citadas, em seus 
romances. O’Brien mistura em House of Splendid Isolation e em The Light of Evening narradores 
em primeira pessoa, terceira pessoa, cartas, diários, bilhetes, baladas, poemas e até parte de um 
livro escrito pelo marido da personagem Eleanora em The Light of Evening, construindo roman-
ces marcadamente polifônicos. 

The Light of Evening traz em seu prólogo a personagem Eleanora comentando sobre um 
retrato de sua mãe: “Há um retrato de minha mãe ainda jovem num vestido branco em pé junto a 
sua mãe, que está sentada do lado de fora, em uma cadeira da cozinha em frente a uma plantação 
de sempre-vivas”. (OBRIEN, 2006, p. 1) No capítulo seguinte somos apresentados a Dilly, mãe 
de Eleanora e personagem central do livro. Ora temos a utilização do discurso indireto livre, 
mesclando a fala do narrador e da personagem – “Eu disse que você fosse fazer barulho longe 
daqui, disse Dilly. Demônio de corvo, lá fora antes do amanhecer, grasnando e coaxando, reme-
xendo na palmeira que não é uma palmeira mas por alguma razão foi nomeada equivocadamente. 
Pássaro estranho com seus presságios e enigmas”. (OBRIEN, 2006, p.5) – ora o uso do narrador 
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onisciente, presente em grande parte do livro, como em “sua mãe achou Londres estranha, não 
tão amigável como o Brooklyn e ela sentia falta da vibração americana”. (OBRIEN, 2006, p.188)

As cartas de Dilly para Eleanora, e dessa para a mãe, o diário da protagonista e o  livro de 
seu marido, os monólogos interiores e as narrativas de fluxo de consciência tanto de Dilly quan-
to de Eleanora são ainda outros recursos empregados em relação ao foco narrativo. O prólogo 
do livro traz novamente Eleanora em uma cena semelhante àquela que abre o romance. Agora 
é Eleanora e a mãe que estão juntas, em silêncio na cozinha, em um momento de intimidade: 
“Estamos sentadas junto ao fogão da cozinha, minha mãe e eu. Deve ter sido em setembro”. 
(OBRIEN, 2006, p. 343) É interessante notar que é em silêncio que mãe e filha conseguem, pela 
primeira vez no livro, uma aproximação verdadeira, nos levando a refletir sobre a armadilha da 
palavra, na filosofia de Beckett.       

A fragmentação da narrativa e a falta de linearidade do enredo, tanto em The Light of Eve-
ning como em House of Splendid Isolation estão presentes não apenas a partir da multiplicidade 
de pontos de vista e da utilização da memória para a representação da realidade subjetiva, mas 
também a partir da sugestão dos nomes dos capítulos, não numerados, justapostos, e contendo al-
guma informação importante para aquele capítulo, seja explícita ou metaforicamente, quebrando 
a linearidade do tempo, espaço e perspectiva do romance realista tradicional. 

Em House of Splendid Isolation, por exemplo, temos: A criança/filho (the child), O presente, O 
passado, Cativeiro, Um caso de amor, Últimos dias e A criança/filho, cada um deles representan-
do uma questão importante que será desenvolvida no texto que segue, e a repetição de nome no 
primeiro e no último capítulo para marcar o aspecto cíclico da obra, da história e da realidade. Já 
em The Light of Evening temos um prólogo e um epílogo para marcar também o aspecto cíclico 
e repetitivo que há nas relações humanas, no caso, a relação mãe e filha. Aqui, é a filha de Dilly 
quem fala em tom profético: “essa é a ira das mães, esse é o choro das mães, esse é o lamento das 
mães, que continua até o último dia” (OBRIEN, 2006, p. 10). Assim como em House of Splendid 
Isolation, a voz que fala é a da filha (the child). 

Em relação aos numerosos capítulos de The Light of Evening, temos: Dilly, Jerome, 
Flaherty, Gabriel, Cogumelos, Pequenos ossos, Ellis Island, O grande salão, O homem cego, 
Querida Dilly, Missa, Sr e Sra McCormack, Solveig, Estúdio de fotografia, Abençoe essa casa, 
Exílio, Coney Island, Um fantasma, Madame Sullivan, namoro, Traição, Baile, Silverfish, Orgia, 
Cavalos, Nolan, Irmã Consolata, Cenas de um casamento (de um a doze), Dickie o pássaro, Bart, 
Cornelius, Amor enterrado, A visita, Siegfried, Tempessade, O diário, Dilly, Musgo, Cortejo, Pat 
o porteiro, O pequeno salão, Cartas e o epílogo, cada um representando fatos guardados na me-
mória de Dilly ou de Eleanora, desenvolvidos nos respectivos capítulos. A estrutura fragmentada 
das múltiplas lembranças representa o fluxo de consciência das personagens Dilly e Eleanora, 
cujas memórias por vezes se fundem e se sobrepõem como um caleidoscópio em um conturbado 
relacionamento mãe e filha.    
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A representação da realidade nos romances aqui focalizados é, na verdade, a maneira pela 
qual a realidade externa e o tempo são vivenciados de forma subjetiva, e se configuram como 
parte de uma experiência individual.  Os finais abertos, próprios das narrativas modernistas e 
pós-modernistas, também são frequentes em Edna O’Brien. Não há resolução em seus enredos, 
mas o caráter cíclico e descontínuo da história está presente tanto na forma quanto no conteúdo. 
Para a escritora, “o texto é tudo que importa acima do politicamente correto ou qualquer outro 
dogmatismo” e é através da linguagem e da forma que O’Brien representa uma realidade frag-
mentada, a falta de certezas e os discursos construídos. 

Por outro lado, a narrativa de O’Brien, embora perpassada por perdas e angústias existen-
ciais – algo como a melancolia e a tristeza própria dos irlandeses, como ela aponta em Mother 
Ireland: “o país é belo de tirar o fôlego, mas há também uma tristeza inegável” (OBRIEN, 1976, 
p. 20) –  não traz a marca do esvaziamento de sentido do mundo como em Joyce ou Beckett. 
Podemos dizer até mesmo que a tristeza é menos contundente, dando lugar a certa esperança e 
reconciliação, como em The Light of Evening, em que Eleanora, que por toda a vida tivera um 
relacionamento atribulado com a mãe, descobre que ela lera seu diário antes de morrer, mas não 
comentara o assunto e ainda gostaria que ela fosse herdeira de sua propriedade, Rusheen, ao in-
vés de seu irmão e da cunhada. 

No epílogo do livro, Eleanora recorda um raro momento em que toca a mãe. Ela diz que 
era como se a mãe fosse a sua filha e ela tivesse se tornado a mãe. As linhas finais do livro, de 
intenso lirismo, sugerem essa reconciliação: “O crepúsculo cai sobre ela na cozinha, naquela 
escuridão parcial, a luz bonita e delicada de um momento de proximidade, de abertura da alma, 
de magnanimidade da alma, caindo timidamente através do universo, e caindo timidamente sobre 
nós”. (OBRIEN, 2006, p. 344) 

Também em House of Splendid Isolation, embora a protagonista tenha morrido e a grande casa 
esteja abandonada, a atmosfera de tristeza vai sendo substituída por uma de esperança quando 
a autora utiliza a imagem da primavera, que torna a natureza mais gentil: “Faz meses agora. A 
primavera chegou uma semana mais cedo, o ar deixou de ser cortante, era como mel. Pétalas, 
pétalas brancas e amarelas salpicadas de pólen espalhadas pelo chão. Até as pedras dos campos 
e as rochas pareciam menos furiosas. Delicadas.” (OBRIEN, 1994, p. 215) O livro tem fim com 
a afirmação de que a terra [a Irlanda], não será tomada, e que a história provara isso. Aqui há 
também certa esperança de reconciliação, quando o narrador diz que “[o] mesmo sangue e as 
mesmas lágrimas são derramados pelo inimigo e pelo eu, embora nem sempre na mesma propor-
ção. Ir direto ao coração do ódio e do erro a tragar a partir daí, e ser tragado. Isto não está dito 
nos livros. É conhecimento futuro.” (OBRIEN, 1994, 216)

   Edna O’Brien propõe aqui um apagamento do binarismo entre eu (self) e o inimigo, 
que aqui pode ser tomado pelo Outro, e do ódio suscitado pela diferença: quer seja o ódio entre 
oprimidos e opressores, irlandeses e ingleses, católicos e protestantes. O sofrimento é de ambos, 
embora não na mesma proporção.  O’Brien afirma que “isto não está dito nos livros”, ou seja, 
o discurso histórico não contempla essa situação, de que “tragar e ser tragado pelo ódio causa 
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sofrimento a todos, e não há vencedores. Por fim, aqui percebemos que “é conhecimento futuro”, 
portanto há esperança de que a situação seja revertida. O’Brien não resolve, não aponta soluções, 
mas questiona aqui o sentido dos binarismos e a legitimidade do discurso histórico. Enfim, “faz 
as perguntas”.

Esse questionamento reforça a ideia de um passado que retorna – representado pela his-
tória cíclica que não se resolve e que não dá conta da própria complexidade por não contemplar 
a complexidade do ser humano. A contribuição da arte para O’Brien, a nosso ver, está na pos-
sibilidade de conciliação, de entendimento do passado/presente, sem ignorar fantasmas e vozes 
silenciadas, e tem o poder, através da imaginação criativa, de nortear novos valores do devir, para 
além da realidade que se apresenta; buscar um tempo perdido em um futuro que não se realizou, 
na concepção benjaminiana, mas que se volta para o porvir. O ser humano em sua complexidade, 
por ser “feito da mesma matéria dos sonhos” (SHAKESPEARE, The Tempest, Ato IV, cena 1), 
pode, através da imaginação, contribuir para mudar o estado de coisas de seu próprio tempo. 
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Dulce María Loynaz, Delmira Agustini e Alfonsina Storni: 

Vanguardas ou Pós-Modernismo na América Hispânica do Século 
XX?

Debora Ribeiro L. Zoletti (UFRRJ/DL/IM)

Introdução: poesia e modernidade na América hispânica

Em linhas gerais, podemos afirmar que as rápidas transformações de caráter téc-
nico, científico e, consequentemente, artístico iniciados na Europa a partir do Século 
das Luzes, logo se fizeram sentir em outros países do mundo, modificando as formas do 
homem de ver, pensar e aceitar a realidade da era moderna. Pensar a modernidade – des-
cartando a superficialidade do senso comum de considerar o moderno como aquilo que 
é bom e atual – é pensar acerca do lugar e do agir do homem diante do panorama para-
doxal definido como uma “descontinuidade contínua” (GUMBRECHT, 2012. Informação 
verbal) ou, ainda, como uma “ruptura contínua, um incessante separar-se de si mesma” 
(PAZ, 1989, p.51. Tradução nossa.). O caráter paradoxal da modernidade torna-se inques-
tionável quando percebemos que ela trouxe – e continua trazendo – consigo a destruição 
e a renovação: é a ruptura da ordem estabelecida para a entrada de novos elementos em 
um sistema que transforma o ritmo natural do mundo. 

É a partir dessa transformação da ordem natural que a figura do homem moderno – 
e também paradoxal – se apresenta e interage em nossa sociedade. Para Marshall Berman 
(1986, p.15), se por um lado ser moderno é estar em um ambiente que promova aventura, 
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação do mundo ao nosso 
redor, por outro, é também a ameaça de destruição de tudo aquilo que temos, sabemos 
e somos. A experiência da modernidade, ao anular todo tipo de fronteira (geográfica, 
racial, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia) também une a espécie humana. 
Entretanto, trata-se de uma unidade que desintegra, pois segundo o autor, a modernidade 
“nos despeja a todos um turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e 
contradição, de ambiguidade e angústia.” (BERMAN, 1986, p.15). Por fim, devemos 
ponderar a modernidade como uma negação do passado e de suas tendências tradicionais 
em prol da “tentativa de fundar uma nova tradição: a mudança, a história.” (PAZ, 1989, 
p.48. Tradução nossa.). Tal negação também abarca o âmbito das artes a partir do momen-
to em que os valores artísticos se separaram dos religiosos, dando às formas de arte uma 
significativa autonomia: “o poético, o artístico [...] converteram-se em valores próprios e 
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sem referência a outros valores.” (PAZ, 1989, p.52. Tradução nossa.). Graças à moderni-
dade, a beleza, em sua plenitude, é a representação daquilo que distingue as obras de hoje 
das de ontem através da incessante busca pelo novo e pela mudança.

E é diante de tal cenário moderno, base do surgimento simultâneo e paralelo dos 
movimentos vanguardistas e pós-modernistas que surgem novos nomes dentro da poesia 
hispano-americana de inícios do século XX. Embora tais nomes ainda estejam, em parte 
da comunidade acadêmica brasileira, à margem dos debates epistemológicos, verificamos 
que a produção literária de Dulce María Loynaz, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, 
Magda Portal, Juana de Ibarbourou, entre outros, é bastante significativa e de fato mar-
cam, tal como seus colegas canônicos, lugar de destaque dentro de literatura hispânica 
contemporânea.

Apesar da evidente equivalência temporal e geográfica, é importante destacar que 
as vanguardas e o pós-modernismo não configuraram, na América Hispânica, dois movi-
mentos ideoestéticos semelhantes. Ao contrário: enquanto as vanguardas priorizavam a 
ruptura da estética tradicional (o modernismo) para a fundação de uma nova e dinâmica 
forma poética, o pós-modernismo insistia em manter-se através do desdobramento dos 
aspectos poéticos anteriormente desenvolvidos pelos modernistas hispano-americanos, 
como por exemplo, Rubén Darío, ícone de tal representação literária. 

Quanto ao aspecto formal da poesia, a partir dessa nova realidade vanguardista, o 
abandono das formas clássicas de estrofes, das métricas, das rimas e da sintaxe foram 
marcantes e representavam o intuito de oferecer ao poeta a máxima liberdade possível 
para o exercício pleno de seu labor. Além de tais inovações, a abolição dos signos de 
pontuação e das maiúsculas, bem como o espaço tipográfico alterado, também definiram 
a nova poesia: muito mais visual, plástica e repleta de movimento: “O poema cessa de 
ser uma sucessão linear e escapa à tirania tipográfica (...).” (PAZ, 1989, p.110. Tradução 
nossa.)

Já o movimento pós-modernista, simultâneo ao das vanguardas, é definido por uns 
como uma continuação do modernismo de 1888 e por outros como um retrocesso das 
artes vanguardistas. Passou-se a valorizar a estética do mínimo, do mais familiar, do colo-
quial. Algumas vezes, verso e prosa se fundiam e se separavam, entretanto à métrica tra-
dicional se mantinha em grande parte dos casos. Os poetas pós-modernistas compartiam 
o desejo de descobrir as profundidades do espírito humano, porém, o faziam diminuindo 
aquela busca pela forma poética perfeita, característica parnasiana adotada pelos moder-
nistas desde 1888, com a publicação de Azul, do nicaraguense Rubén Darío.

Tradicionalmente, a historiografia literária vincula as poetas Dulce María Loynaz, 
Delmira Agustini e Alfonsina Storni (entre outras produções também de autoria femini-
na) e suas respectivas obras, àquele último movimento descrito, o pós-modernismo. Tal 
vinculação se dá, principalmente, devido ao formalismo tradicional de seus versos (hep-
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tassílabos, endecassílabos e octassílabos em geral) e ao conteúdo, pois elas, segundo a 
crítica, compartiam a tendência de imprimir um intimismo próprio a seus poemas. Diante 
dessa tradicional postura, verificamos que a precoce, estática e definitiva classificação de 
tais poetas segundo tendências de um único movimento na América Hispânica de inícios 
do século XX, é também sinônimo de impor-nos uma leitura bastante imediatista e sim-
plista de obras tão significativas no âmbito hispânico.

Poesia, modernidade, polêmicas

Loynaz, Agustini e Storni: vozes poéticas paradoxais 

A dificuldade de tratar metodologicamente as obras dessas poetas já havia sido sinalizada 
no final dos anos oitenta, a partir de um estudo de Cíntio Vitier sobre a vasta produção literária 
de Dulce María Loynaz. O pesquisador cubano, após um profundo estudo acerca do tema loy-
naziano, reconsidera seu posicionamento em defesa da tendência pós-modernista em Loynaz e 
termina suas reflexões com o seguinte questionamento: “(...) Onde situar Dulce María Loynaz 
senão no insituável” (VITIER, 1991, p.31. Tradução nossa.). 

Já a pesquisadora espanhola María Asunción Mateo, em inícios dos anos noventa, seguin-
do a visão tradicional já estabelecida, define a obra da cubana Dulce María Loynaz como “pura, 
mais introspectiva e em ocasiões abstrata.” (MATEO, 1993, p.22. Tradução nossa.) e categoriza, 
ainda, as poetas Alfonsina Storni e Delmira Agustini como vozes poéticas que ajudaram a en-
riquecer o ambiente literário feminino americano de início de século, seguindo a mesma linha 
de Loynaz. Enquanto Mateo aglutina Storni e Loynaz em um mesmo ambiente literário, o pós-
modernismo, Nira Etchenique rotula Storni como uma figura que, desde seus primeiros passos, 
“marcha solitariamente, livre e desvinculada (...) não se apoia em reminiscências nem em esco-
las. Extrai tudo de si mesma, da qualidade íntima de seus sentimentos” (ETCHENIQUE, 1958, 
p.37. Tradução nossa). 

Outro reconhecido pesquisador, que também segue a tendência de encerrar as poetas se-
gundo o movimento pós-modernista é o catedrático da Universidade de Milão e especialista em 
Literatura hispano-americana Giuseppe Bellini. O autor italiano afirma em seu manual Historia 
de la literatura hispano-americana, da editora espanhola Castalia, que durante o modernismo 
floresce a voz poética feminina inauguradora do pessimismo e melancolia, mencionando dois 
nomes: a uruguaia Delmira Agustini e a argentina Alfonsina Storni. (BELLINI, 1986, p. 282. 
Tradução nossa.)

Fina García Marruz, outra pesquisadora cubana, demonstra, entretanto, um posicionamen-
to mais responsável e equilibrado quando afirma: “Loynaz já não é a romântica nem a modernista 
e igualmente se distancia da acrobática vanguarda, parece mover-se entre duas luzes.” (GARCÍA 
MARRUZ apud RODRÍGUEZ NUÑEZ, 2001, p 391. Tradução nossa.)
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Embora tais estudiosos (e outros) afirmem que as poetas selecionadas para o presente ar-
tigo integram o grupo de mulheres que escreveram segundo o pós-modernismo, com base nos 
principais documentos (revistas e manifestos) publicados e difundidos durante o movimento das 
vanguardas hispano-americanas, defenderemos que rastros dessa poética da ruptura também esti-
veram presentes em suas produções. Ao longo do trabalho pretendemos, a partir de uma releitura 
de três poemas, assinalar a inconsistência metodológica ao caracterizá-las, estaticamente, como 
poetas do pós-modernismo. Veremos em Loynaz, Agustini e Storni, ainda que sutilmente, a pre-
sença daquela energia e entusiasmo artísticos e modernos que clamavam pela impulso renovador.  

A poesia de Loynaz, Agustini e Storni: um novo olhar

Diferentemente da visão tradicional da historiografia literária hispano-americana, analisa-
remos, partindo de um novo olhar, os poemas “La impaciência” (Loynaz, 1920), “La ruptura” 
(Agustini, 1913) e “Rebeldía” (Storni, 1916). Para a releitura do primeiro poema, um meta-poe-
ma que aborda a busca pela nova poesia, decidimos dividi-lo em quatro momentos de acordo 
com os campos semânticos nele identificados: a inspiração poética (v.1-3), a busca (v.4-9), a 
impaciência (v.10-17) e a plenitude poética (v.18).

La impaciencia

Dejo mi amor al sol, mi sol al viento,   

Mi canto al viento, mi esperanza al viento

Y al viento mi fe.

No primeiro verso, o sujeito lírico deixa suas emoções, sua sensibilidade (seu amor) ao 
sol – símbolo de vida e de luz – com o intuito de poder criar, de poder dar vida a algo através 
das palavras. O elemento “viento” que se repete quatro vezes está representando a força de sua 
imaginação e por isso denominamos esse primeiro momento como o da inspiração poética. Se-
gundo Chevalier (2002, p.935), o vento simboliza instabilidade e, sendo assim, ele é aquele que 
destrói e renova.  Desta forma, aqueles elementos que permitem a criação a partir da inspiração 
poética (amor, sol, canto, esperança e fé) são levados pelo vento, ou seja, são trabalhados pela 
imaginação do poeta com o fim de alcançar o ato da escritura.   

Voy hacia arriba como la hoja verde...

Voy hacia abajo como la que muerde

La tierra, como la raíz obscura y fiel.

¡Al sur, al norte, al este y al oeste

voy!... Alas tengo; garras tengo…- ¡Y este 

afán de partir!
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Ao passar o momento da inspiração poética, o sujeito lírico sai em busca do que sua ima-
ginação estaria fomentando. Assim como uma folha verde (“hoja verde”), cheia de vitalidade e 
incansável, viaja de um extremo a outro, buscando a nova poesia. Esta, que não está madura, 
ainda se encontra em processo de criação, se consideramos a cor verde como representação do 
fruto que ainda não está maduro. Assim como afirmava Collazos (1970, p.212. Tradução nossa.), 
nesse momento predomina um desejo coletivo de se chegar a novos rumos e isso está explícito 
nos três últimos versos desse segundo momento, instante que representa o anseio do sujeito lírico 
em partir e buscar algo novo. 

- Hay un muro:

           Lo escalo.

              - Hay un sueño:

                Lo vendo.

-Hay un amo: 

                   Lo entrego. 

               - ¡Hay la sombra!...

           ¡ La enciendo!...

O terceiro momento, representado pela impaciência, também nos revela o momento de 
ruptura e de inovação tão explorado pelas artes vanguardistas. O espaço tipográfico alterado, 
com versos soltos, além de romper com o ritmo que vinha sendo aplicado ao poema desde o iní-
cio, representa a mobilidade e a plasticidade do poema vanguardista. Todos os obstáculos (muro, 
sonho, amo, sombra) que conotam a força da poesia tradicional são vencidos pelo sujeito lírico: 
o muro é escalado, o sonho é vendido, o amo é entregue e a sombra é acesa. O sujeito busca, 
caminha à procura de algo. Esse movimento de busca comprova um dos pressupostos de Loynaz 
sobre poesia publicado no ensaio “Mi poesia: autocrítica” de seu livro Ensayos Literários no 
qual afirma que toda poesia deve ser sinônimo de circulação, de trânsito em direção à verdadeira 
meta desconhecida (LOYNAZ, 1993, p. 138. Tradução nossa).

Nesse poema há um esforço por parte do sujeito lírico de chegar a seu objetivo. Tal esforço 
também está expresso no manifesto “Ao levantar âncora” publicado na inauguração da Revista 
de Avance e escrito por Alejo Carpentier, Martí Casanovas, Francisco Ichazo, Jorge Mañach, 
Juan Marinello:

Aonde vai esta proa simples que diz 1927? Se soubéssemos, a aventura perderia 
todo o gosto. O prazer fecundo da vida, dizem, com razão, que não está na con-
templação dos propósitos, mas no esforço para consegui-los. Vamos em direção 
a um porto — Mítico? Incerto? — Ideal de plenitude; em direção a uma mi-
ragem talvez de melhor civilidade, de hombridade mais cabal. (SCHWARTZ, 
1995, p. 286)
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Assim como os tripulantes da embarcação de 1927, o sujeito lírico do poema se mostra 
bastante empenhado em conseguir novos propósitos, navegando em direção à plenitude poética. 
Desta forma, o quarto e último momento (¡Y hacia ti, hacia ti!...) representa a plenitude total do 
sujeito poético, pois este já sabe em que direção sua “embarcação” está apontando: aos mares da 
nova poesia.  

Nesse poema Loynaz reafirma seus pressupostos acerca da poesia. Segundo suas observa-
ções em sua ensaística, a autora considera que a poesia deve nascer com uma aptidão dinâmica, 
dotada de movimento, translação, e sendo assim deve conduzir-nos a algum outro lugar: “Si a 
poesia não nasce com esta amplitude dinâmica, é inútil lê-la ou escrevê-la: não pode conduzir a 
nenhum lado.” (LOYNAZ, 1993, p.138. Tradução nossa). Portanto, assim como a árvore, a poe-
sia, nascida da terra e dotada de impulso vertical deve ir o mais alto possível: “(…) é que a poesia 
deve ter igualmente instinto de altura. (...) A poesia como as árvores nasce da terra e da terra ha 
de se nutrir, porém uma vez nascida, não me parece próprio que ande como os porcos, rastejando 
nela.” (LOYNAZ, 1993, p.138. Tradução nossa.)

Em “La ruptura”, Agustini também nos revela sua vontade de romper as tradições em bus-
ca do novo. Assim como “La impaciência” de Loynaz, esse poema também pode ser dividido em 
campos semânticos: a poesia tradicional (v.1-2), a ruptura (v.3-4) e a fundação (v.5-8). 

La ruptura

Érase una cadena fuerte como un destino,

sacra como una vida, sensible como un alma;

Nos dois primeiros versos, o sujeito-lírico descreve a imagem da força que mantinha aque-
la poesia tradicional a partir de uma analogia recuperada pelo índice de comparação como. Ela 
era uma “cadena fuerte” como um destino, “sacra” como um a vida e “sensible” como uma alma. 
No Pós-modernismo, “a voz poética, ao se apresentar mais sensível e flexível, alcança o mais 
profundo e o mais longe. Adentra uma busca da intimidade do homem (...)” (HORNO-DELGA-
DO, 1998, p.116. Tradução nossa.) Portanto, aquelas adjetivações ligadas, à alma e à vida do 
homem representam a essência da poesia Pós-modernista.  

la corté con un lirio y sigo mi camino

con la frialdad magnífica de la muerte...con calma

A partir do terceiro verso se inicia o momento da ruptura, indicado desde o título do poema. 
O sujeito lírico, diante daquela “cadena” predominante no cenário artístico, decide abandoná-la: 
“la corté con un lirio y sigo mi camino” (v.3). Essa decisão é o que Alberto Zum Felde alguns 
anos mais tarde defende no Programa da Revista Vanguardista Uruguaia La Pluma (1927): “La 
Pluma sustenta o princípio da autonomia intelectual da América (...) acredita que o desenvolvi-
mento da personalidade própria (...) seja enriquecida com novos elementos” (In: SCHWARTZ, 
1995, p. 294). O lírio, planta símbolo da brancura, representa nesse poema a ruptura sem deixar 
marcas violentas. Se em “Un alma” (outro poema de Storni) a chegada da arte vanguardista se 
fazia de maneira destruidora, aqui o sujeito lírico não se sente ameaçado, pelo contrário, é ele 
quem determina a mudança.
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Na transição do terceiro para o quarto verso, o sujeito lírico, após a ruptura, segue seu ca-
minho “con la frialdad magnífica de la Muerte...Con calma” (v.4). A morte é, enquanto símbolo, 
o “aspecto perecível e destrutível da existência” (CHEVALIER, 2002, p.621). Ao mesmo tempo 
em que indica aquilo que desaparece durante a evolução, introduz novos mundos desconhecidos: 
Inferno e Paraíso. E assim sucedeu com a “cadena fuerte” (a poesia Pós-modernista): ela pere-
ceu e foi destruída, mas abriu novas portas. Contudo, a morte nesse poema, devido à maiúscula 
(Morte) está cumprindo o seu papel personificado. Segundo Chevalier, nesse caso, Ela “exprime 
a evolução importante, o luto, a transformação dos seres e das coisas, a mudança (...)” (CHEVA-
LIER, 2002, p.622). Desta maneira o segundo campo semântico se encerra com a representação 
do fim e do início, ou seja, a ruptura e a fundação.

A última estrofe, representada pelo momento de fundação da nova poesia, está marcada 
pelas imagens ligadas à água.  

Curiosidad mi espíritu se asoma a su laguna 

interior, y el cristal de las aguas dormidas,

refleja un dios o un monstruo, enmascarado en una 

esfinge tenebrosa suspensa de otras vidas.

A curiosidade do sujeito lírico diante das mudanças se faz perceber e o reflexo das águas 
lhe dará as respostas que procura.  A água, fonte de vida, também é “a luz, a palavra, o verbo ge-
rador” (CHEVALIER, 2002, p.20) e, portanto, é ela quem indicará para o eu-lírico as transforma-
ções da poesia moderna. Segundo a cultura Irlandesa, a água é ainda o meio e lugar de revelação 
para os poetas, assim, através do “cristal de las aguas dormidas” (v. 6) o sujeito lírico receberá a 
revelação sobre a nova poesia.

 Sob o espelho das tranquilas águas da lagoa a verdade se reflete. O sujeito lírico não sabe 
distinguir se a nova poesia é um “dios” ou um “monstruo”, pois sua imagem aparece na forma de 
uma esfinge. Essa gigante figura, com forma de leão, cabeça humana e olhar enigmático, repre-
sentava, no Egito Antigo, o guardião das entradas proibidas, velando sobre tudo o que foi e tudo 
que será (CHEVALIER, 2002, p.389). Portanto, a explicação que o sujeito lírico espera acerca 
do novo está protegida. Porém, a sua curiosidade e a sua necessidade o levarão a desvendar o 
mistério dessa nova poesia.

 Com o mesmo princípio de repelir o tradicional rompendo seus limites para instaurar o 
novo, o poema “Rebeldia” de Alfonsina Storni representa uma crítica um pouco mais afiada, se 
comparado a outro poema de sua autoria, “Luz” e ao poema “La ruptura” de Agustini, porém de 
semelhante intensidade quando comparado ao poema “La impaciência” de Loynaz. A rebeldia, 
expressa já no título do poema, ganha um efeito plástico-visual já no primeiro verso. 
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Rebeldía

Amo todas las auroras y odio todos los crepúsculos

  ¡Qué hermosas las sendas

que no tienen fin!...

 ¡Qué hermosos los días

 que no tienen noche!

 Qué hermosas las cosas

Que nunca se hicieron!...

Las columnas truncas,

los vasos trizados,

las líneas no rectas...

¡Lo que no se rige

por orden expreso!...

Sua irregularidade diante das próximas estrofes simboliza a aversão às regras formais que 
a poeta, sutilmente, começa a demonstrar, como uma aproximação às tendências vanguardistas. 
No fragmento acima selecionado a partir da voz do sujeito lírico, Storni explana sua admiração 
a tudo que esteja relacionado com o novo. A imagem das “auroras”, apreciada pelo sujeito lírico, 
representa a renovação, já que a cada amanhecer, se inicia um novo ciclo. Já a imagem dos “cre-
púsculos”, simbolizando a decadência, é repelida.

 Nas duas estrofes seguintes o sujeito lírico exalta tudo aquilo que se difere da normali-
dade, ou seja, tudo aquilo que não é realidade. Assim como defendiam os críticos ao tratarem 
a poesia moderna, a arte não deveria copiar a realidade, mas sim fornecer a impressão que esta 
causa, ou seja, o real de seu reflexo. Desta maneira o sujeito lírico se emociona com as imagens 
que a principio não seriam possíveis: “sendas sem fim”, “dias sem noite”, “coisas que não exis-
tem”(v.2-7). Na terceira estrofe (“o que não se rege / por ordem expressa” - v.11-12) o sujeito 
lírico direciona sua crítica às formas rígidas exigidas pelo período artístico anterior.

Essas novas imagens ultrapassam os limites poéticos tradicionais. Elas antecipam o que 
o manifesto Ultraísmo anos mais tarde determina: “O ultraísmo é uma vontade caudalosa que 
transborda todo limite escolástico. É uma orientação para contínuas e reiteradas evoluções (...)” 
(In: SCHWARTZ, 1995, p.109). 
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Ir como las barcas

que no tienen remos...

¡Ir como las aves

que no tienen nido!

¡Ser algún capullo que no se adivina!

Os versos acima representam a liberdade do poeta vanguardista no momento de criação. 
Ele, assim como um barco, desvenda novos horizontes, novos mares, tal como o sujeito lírico 
do poema “La impaciência” Loynaz. Também há uma intenção de se alcançar o mesmo objetivo 
já expresso também na Revista de Avance. Assim como os tripulantes da embarcação de 1927, o 
verso (“Ir como las barcas”) representa o anseio de uma coletividade artística em direcionar suas 
embarcações aos mares nunca antes navegados.  

 Essa intenção do poeta-criador de descobrir livremente novos horizontes poéticos apa-
rece nos versos quinze e dezesseis com a comparação às “aves que não tem ninho”, ou seja, as 
aves que não têm destino fixo e que a cada dia voam por novos ares, ou ainda, fazer parte do 
desconhecido: (¡”Ser algún capullo que no se adivina!”)

 Depois da navegação e de vôos em direção ao novo e ao desconhecido, o sujeito lírico 
finalmente se encontra: a ruptura definitivamente ganha seu espaço. As próximas estrofes sinali-
zam essa ânsia pela ruptura do normal, do conhecido, do tradicional:    

¡Poder algún día

quebrar con la marcha

de las cosas hechas!...

 

¡Detener la tierra!

Dos y dos son cuatro...

¿Y eso quién lo sabe?

Y... ¿si se me ocurre

que uno no es uno?

Nessa última estrofe, percebemos o poder que o poeta criador detém: só ele pode acabar 
com as verdades absolutas. Através da poesia, o espaço pleno da criação, o poeta manipula uma 
“operação capaz de mudar o mundo”, já que a “atividade poética é revolucionária por nature-
za”(PAZ, 2003, p.13. Tradução nossa).
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Conclusão

Apesar de alguns estudos já existentes e da posição de relevância que a cubana Dulce 
María Loynaz, a uruguaia Delmira Agustini e a Argentina Alfonsina Storni, ocupam em seus 
países de origem – tanto fora como dentro do âmbito acadêmico – verificamos que pouco (ou 
quase nada) é abordado acerca de tais poetas em nossas universidades brasileiras, nas disciplinas 
vinculadas às Literaturas Hispânicas. Percebemos que em grande parte dos estudos acadêmicos 
literários peninsulares e americanos, ainda predomina a tradição de se estabelecer sempre as 
mesmas relações entre os mesmos nomes do cânone hispânico. 

Além desse abismo existente entre a significativa poética dessas mulheres e os possíveis 
debates na universidade, há outro fator levantado que também pode causar certo distanciamen-
to a tais obras: a dificuldade e as inconsistências denunciadas e registradas pela historiografia 
literária hispânica. Se de um lado persistem aqueles estudiosos crédulos da possibilidade em 
mantê-las vinculadas a um único movimento estético, há aqueles que, apesar de questionarem tal 
vinculação, não se aprofundam em outras prováveis leituras, correspondentes com o período em 
que aquelas mulheres viveram e escreveram: a modernidade.

A partir de nossa análise, podemos considerar que Loynaz, Agustini e Storni, ainda que 
de maneira sutil, se deixaram influenciar também pela energia renovadora da coletividade do 
século XX. Em parte de suas poéticas, o anseio de se alcançar novos rumos artísticos é visível 
e é também descrito por Bauman, afinal, segundo o autor a modernidade se caracteriza pela 
impossibilidade de permanecer fixo (1998, p.92). Assim, através de meta-poemas de impulsos 
vanguardistas, as poetas revelam suas críticas à força da tradição, movimentando-se e, tal como 
faziam seus contemporâneos — Huidobro, Borges, Vallejo — , instauraram uma nova realidade 
na poesia moderna da América Hispânica. 
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Oswald heterofágico

                                                           Nelma Medeiros (UFRRJ)

Introdução

Depois do “Oswald Viajante”, (CANDIDO [1956], 2004), do Oswald Canibal (NUNES, 
1979) e do Oswald Plural (TELES et alli, 1995), gostaria de apresentar o “Oswald Heterofági-
co”, concebido no contexto da renovação da psicanálise no Brasil, na década de 1980 (MAGNO 
[1981], 1986, pp. 299-362). Para melhor situar essa proposição, retomarei alguns dos traba-
lhos mais significativos sobre Oswald de Andrade, que destacaram, cada um à sua maneira, a 
exemplaridade desse brasileiro fundamental. Na sequência, apresento as circunstâncias teóricas 
e históricas da ideia de heterofagia, para concluir com considerações sobre aspectos da cultura 
brasileira que permanecem um entrave à realização da intuição oswaldiana.

Oswald de Andrade: força motriz de enunciação no Brasil

Em três artigos publicados respectivamente em 1945, 1956 e 1970, Antonio Candido passa 
da posição de crítico da literatura oswaldiana a propagador da importância da pessoa e da obra de 
Oswald na cultura brasileira. Se em “Estouro e libertação” (1992, pp. 34-50), publicado em 1945, 
se esforça por depurar a mitologia andradina para encontrar um percurso formalizável na obra de 
ficção do autor, em “Oswald Viajante”, de 1956, e, sobretudo em “Digressão sentimental sobre 
Oswald de Andrade”, de 1970, são destacados os aspectos que, em sua vida e obra, expressaram 
seu movimento de “devoração” e “mobilidade” (1970, pp. 74-78).

As “digressões” de Antonio Candido em 1970 se somavam à renovação do interesse pela 
obra oswaldiana, presente não somente nas várias frentes artísticas do tropicalismo como tam-
bém na análise de cunho mais formalista de autores como Haroldo de Campos e Décio Pignatari. 
Em textos programáticos, Oswald de Andrade era referência para Hélio Oiticica, José Celso Mar-
tinez Corrêa, Glauber Rocha ou Caetano Veloso. Em “Esquema Geral da Nova Objetividade”, de 
1967, Hélio Oiticica declarava (apud BASUALDO, 2007, pp. 221-2):
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No Brasil os movimentos inovadores apresentam, em geral, esta característi-
ca única, de modo específico, ou seja, uma vontade construtiva marcante. Até 
mesmo no Movimento de 22 poder-se-ia verificar isto, sendo, a nosso ver, o 
motivo que levou Oswald de Andrade à célebre conclusão do que seria nossa 
cultura antropofágica, ou seja, redução imediata de todas as influências exter-
nas a modelos nacionais. Isso não aconteceria, não houvesse, latente na nossa 
maneira de apreender tais influências, algo de especial, de característico, nosso, 
que seria essa vontade construtiva geral. (...) somos um povo à procura de uma 
caracterização cultural, no que nos diferenciamos do europeu com seu peso 
cultural milenar e do americano do norte com suas solicitações superproduti-
vas. (...) aqui, subdesenvolvimento social significa culturalmente a procura de 
uma caracterização nacional, que se traduz de modo específico nessa primeira 
premissa, ou seja, nossa vontade construtiva (...). A antropofagia seria a defesa 
que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma criativa, essa 
vontade construtiva, o que não impediu de todo uma espécie de colonialismo 
cultural, que de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo-o definitiva-
mente numa superantropofagia.

Por sua vez, no “Manifesto do Oficina”, de 1967, quando da encenação d’O Rei da Vela, 
José Celso Martinez Corrêa afirmava que “somos muito subdesenvolvidos para reconhecer a ge-
nialidade da obra de Oswald. Nosso ufanismo vai mais facilmente para a badalação do óbvio sem 
risco do que para a descoberta de algo que mostre a realidade de nossa cara verdadeira” (apud 
BASUALDO, 2007, p. 233). Para concluir criticamente, esclarecia que sua concepção cênica da 
peça 

procura mostrar o imenso cadáver que tem sido a não-história do Brasil destes 
últimos anos, à qual nós todos acendemos nossa vela para trazer, através de 
nossa atividade cotidiana, alento. 1933-1967: são 34 anos. Duas gerações pelo 
menos levaram suas velas. E o corpo continua gangrenando.  (idem, p. 235)

Glauber Rocha, avaliando o Cinema Novo em 1981, no texto “Tropicalismo, Antropologia, 
Mito, Ideograma”, considera 1922

como início de uma revolução cultural no Brasil. Naquele ano existiu forte 
movimento cultural de reação à cultura acadêmica e oficial. Desse período o 
expoente principal foi Oswald de Andrade. Seu trabalho cultural, sua obra, que 
é verdadeiramente genial, ele definiu como antropofágica, referindo-se à tra-
dição dos índios canibais. Como esses aos homens brancos, assim ele dizia 
haver comido toda a cultura brasileira e aquela colonial (...). O tropicalismo, a 
descoberta antropofágica, foi uma revelação: provocou consciência, uma atitu-
de diante da cultura colonial que não é uma rejeição à cultura ocidental, como 
era no início (...); aceitamos a ricezione integral, a ingestão dos métodos fun-
damentais de uma cultura completa e complexa mas também a transformação 
mediante os nostri succhi através da utilização e elaboração da política correta. 
É a partir desse momento que nasce uma procura estética nova, e é um fato 
recente.  (idem, pp. 276-7)

Para finalizar esses testemunhos do tropicalismo, diferentes nos aspectos privilegiados por 
cada um, mas convergentes na positivação da antropofagia oswaldiana e seu valor crítico de si-
tuar, uma vez mais, o Brasil para os brasileiros, lembro a afirmação de Caetano Veloso, citada a 
partir de Celso Favaretto (2007, p. 28): 
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Eu e Gil estávamos fervilhando de novas ideias. Havíamos passado um bom tempo tentando apren-
der a gramática da nova linguagem que usaríamos, e queríamos testar nossas ideias, junto ao público. 
Trabalhávamos noite adentro, juntamente com Torquato Neto, Gal, Rogério Duprat e outros. Ao mesmo 
tempo, mantínhamos contatos com artistas de outros campos, como Glauber Rocha, José Celso Martinez, 
Hélio Oiticica e Rubens Gershman. Dessa mistura toda nasceu o tropicalismo, essa tentativa de superar 
nosso subdesenvolvimento partindo exclusivamente do elemento ‘cafona’ da nossa cultura, fundido ao 
que houvesse de mais avançado industrialmente, como as guitarras e as roupas de plástico. Não posso 
negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo”. (grifo meu) 

Do ponto de vista de uma análise mais formal, afeita à busca da “estrutura-lastro” do texto 
oswaldiano, Haroldo de Campos (apud ANDRADE, 1990, p. 53) destacou as afinidades entre 
a poética de Oswald e as intervenções da literatura de vanguarda modernista, mostrando como 
tal poética interveio na linguagem literária vigente no Brasil, ao efetuar o “movimento pendular 
destruição/construção” (idem, p. 21). O texto oswaldiano manejou, de forma paródica, diversas 
fontes, dos cronistas coloniais às “peças obrigatórias dos florilégios nacionais” (idem, p. 24), em 
uma espécie de ready made linguístico, ao se apropriar tanto do repertório coloquial quanto da 
“alta” literatura, tanto da cultura codificada em almanaques quanto das cenas e rituais cotidianos 
(idem, p. 25). A estatura da presença de Oswald, como obra e atitude, a contrapelo da resistência 
que encontrou, foi bem definida por Decio Pignatari (O Estado de São Paulo, 1964):

Quando o setor é o da literatura, e o país, Brasil; e quando o poeta-inventor se 
encoraja até à audaciosa e surpreendente veleidade de pensar, propondo proje-
tos gerais de criação e cultura, é quase certo que venha a ser isolado como um 
corpo estranho ou um enclave exótico, que o organismo procura ignorar para 
poder suportar.

No final da década de 1970, era a vez de Benedito Nunes sair em defesa da antropofagia 
oswaldiana como produção singular e irredutível aos modos como o tema circulou na produção 
literária e artística da vanguarda europeia, na mão contrária de avaliações como a de Heitor Mar-
tins, que defendia a dependência formal e conceitual da antropofagia brasileira em relação ao 
dadaísmo francês (MARTINS, 1968). Concordava Nunes quanto ao fato de Oswald ter trazido 
para o modernismo brasileiro “uma experiência por participação”, “no clima de atrito e desafio, 
na atmosfera de rebeldia e de renovação criados conjuntamente pelos manifestos futuristas, pelos 
ecos da teorização cubista e pelas expressões circunstanciais do humor dada” (NUNES, 1979, p. 
11-12). Mas, do Manifesto Pau-Brasil ao Manifesto Antropófago, está em questão não apenas o 
apontamento da originalidade ou especificidade de certos traços culturais do Brasil, como, sobre-
tudo, a postura afirmativa dessa originalidade, simultaneamente ferramenta de crítica do passado 
colonial e instrumento heurístico de visão prospectiva do país. Mais do que isso, a antropofagia 
seria a “vanguarda de todas as vanguardas”, passando “da América à Europa”, de modo que “a 
herança caraíba reencontrava o mundo civilizado e devia fertilizá-lo”. Com efeito, “nosso mo-
dernismo, cronologicamente atrasado, era um começo, uma origem” (NUNES, 1979, p. 35-6). 
Portanto, para o antropólogo e ensaísta paraense, há, sim, um caráter específico da antropofagia 
oswaldiana,
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como ensaio de crítica virulenta, que atinge, ao mesmo tempo, visando à des-
mistificação da história escrita, a sociedade patriarcal e a cultura intelectual a 
que esta deu nascimento. Inconfundível também, o antropofagismo, que anteci-
pou intuitivamente, em muitos pontos, a matéria conceitual de Casa-Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre, foi o momento final da dialética de nosso Moder-
nismo, enquanto movimento arregimentado. Há coerência na loucura antropo-
fágica – e sentido no não-senso de Oswald de Andrade. (idem, pp. 36-7)

No início da década de 1980, Oswald, já tornado força motriz de diversas enunciações pre-
sentes na produção e reflexão crítica, artística, literária ou cênica, comparece também na psicaná-
lise produzida no Brasil, através da obra de MD Magno, mais especificamente em seu Seminário 
Psicanálise & Polética, realizado no Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, em 1981, e, nos anos 
subsequentes, nas ações institucionais d’A Causa Freudiana do Brasil (que apresentarei adian-
te), associação psicanalítica de caráter exclusivamente congressual, com existência institucional 
entre 1983 e 1988. A antropofagia é subvertida e, em seu lugar, é proposta a “heterofagia”. Em 
que sentido?

O inconsciente heterofágico

Muito já se escreveu e se publicou sobre o pós-modernismo ou a pós-modernidade (LYO-
TARD, 1979; HABERMAS, 1980; ANDERSON, 1998). Invoco essa referência conceitual para 
lembrar o cenário cultural de fundo da década de 1980, momento em que, do ponto de vista que 
interessa a esse artigo, Oswald de Andrade integra nova enunciação no Brasil, desta vez no cam-
po freudiano. A mutação cultural e histórica que o conceito de pós-modernidade denota é impor-
tante para situar a produção de MD Magno em psicanálise. Se Freud (1856-1939) pouco atendeu 
às solicitações da vanguarda modernista, sobretudo o surrealismo, que declarou inspiração direta 
em sua obra, e se Lacan (1901-1981) teve a vida e a obra atravessadas por diálogos, afinidades e 
empréstimos diretos do alto modernismo (Salvador Dalí, André Breton, James Joyce, para citar 
alguns exemplos), MD Magno (1938-) iniciou sua produção textual, clínica e institucional com 
os aportes do modernismo em franca crise, dissolução e pulverização, em um quadro de crise de 
fundamentos, quebra de fronteiras e fim das “grandes narrativas”, para usar a conhecida expres-
são de J.-F. Lyotard. Da Nave Terrestre (Spaceship Earth) à Aldeia Global, passando pelo happe-
ning, pela redução aleatória, pela extravagância paródica, pela impermanência e pela interpola-
ção midiática, tornava-se mais explícito “o papel da indeterminação e da imanência”, cujo gênio 
originário nas artes era Marcel Duchamp, de certo modo evocado em Marshall McLuhan, e que 
invadia as artes visuais, a música, a tecnologia e a sensibilidade em geral (ANDERSON, p. 18).

Nascido em Campos dos Goitacazes em 17 de janeiro de 1938, Magno Machado Dias fez 
bacharelado e licenciatura em Artes, na antiga Universidade do Brasil e atual UFRJ, de onde saiu 
para, ainda na década de 1960, atuar como professor na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
A partir dos anos 1970, ampliou sua atuação docente, passando a trabalhar em instituições como 
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PUC-Rio, Faculdades Integradas Estácio de Sá, Faculdade Helio Alonso, Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage e Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criou a re-
vista LUGAR em Comunicação em 1972, que teve oito números publicados pela Editora Rio, de 
1972 a 1976. Foi ex-aluno e colaborador de Anísio Teixeira no INEP, então Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos, antes do golpe militar de 1964. Apresentou Marshall McLuhan ao mestre, 
que acabou por traduzir e prefaciar a edição brasileira da Galáxia de Gutemberg em 1969. O pró-
prio Magno foi pioneiro na divulgação da obra do escritor canadense no Brasil, apresentando a 
conferência “As Mutações de McLuhan” no I Encontro de Atualização de Professores de Ensino 
Normal Oficial da Guanabara, realizado em 1972 (O Estado de São Paulo, 03.08.1972; Jornal 
dos Sports, 05 e 06 de agosto de 1972, Diário de Notícias, 03.08.1972). 

Como Diretor das Faculdades Integradas Estácio de Sá e representante do Departamento 
Cultural do Estado do Rio junto a Maison de France, fez o primeiro contato epistolar com o 
psicanalista francês Jacques Lacan em 1975. Já conhecia e estudava Lacan através dos Écrits 
[Escritos], publicação que saiu na França em 1966, reunindo sua produção nos trinta anos ante-
riores, e a que Magno teve acesso no final dos anos 1960. Seu contato com a psicanálise não era 
lateral aos estudos em comunicação e artes, menos ainda se inaugurou com Lacan. Ao contrário, 
Magno foi um leitor voraz e minucioso da obra freudiana desde a adolescência, encontrando e 
reconhecendo no mestre francês uma abordagem inovadora do campo freudiano, ao atualizá-lo 
com ferramentas conceituais hauridas do estruturalismo linguístico, sobretudo Saussure e Jaco-
bson, da antropologia lévi-straussiana, da topologia e de certos aportes da filosofia continental, 
notadamente Descartes, Hegel e Heidegger, tudo isso acrescido de sua frequentação erudita em 
literatura e arte.

O ensino lacaniano foi introduzido no Brasil na década de 1970 mediante a atuação deste 
brasileiro oswaldiano, que, primeiro, convidou Lacan a vir ao Brasil e, diante do convite ao con-
trário que Lacan lhe fez – de ir ele, Magno, a Paris –, foi encontrar o mestre francês em 1975, 
para, logo em seguida, fazer análise e com ele trabalhar, integrando o circuito institucional da Es-
cola Freudiana de Paris, o que incluía lecionar no Departamento de Psicanálise da Universidade 
de Paris VIII, em Vincennes, entre outubro de 1977 e fevereiro de 1978. Na capital francesa, fez 
o ato simbólico de fundar o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, em 1975, institucionalizando
-o, no ano seguinte, no Rio de Janeiro.

Gostaria de fazer um comentário, de passagem, sobre as relações entre psicanálise e mo-
dernidade, em geral, e sua articulação como história da psicanálise no Brasil, em particular. O 
modernismo no Brasil e os primeiros sopros do pós-modernismo mostraram pertinências entre a 
movimentação progressiva – destrutiva-construtiva – da modernidade e a postura “pró-moderna” 
da psicanálise (MAGNO [1995], 2008, p. 91-152). Dito de outro modo, toda vez que há vetor de 
dissolução das formações sintomáticas, em qualquer época da histórica, eis aí a “modernidade”, 
sendo seu momento histórico no Ocidente – desde o final do século XVIII e acentuado na virada 
do século XIX para o século XX – uma exacerbação das tentativas de destruição dos grilhões 
da cultura e disponibilidade para novas ordenações (MAGNO, 2011). Ao tentar essa dissolução, 
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a modernidade histórica inventou o modernismo, que não tem relação direta e necessária com 
a modernidade, tal como definida há pouco. De fato, o modernismo foi uma atitude artística e 
estética que viveu em estado de bipolaridade, pois se produziam as vanguardas e, ao mesmo tem-
po, se condenavam a destruição da cultura e os índices de humanidade por ela fornecidos (idem 
ibidem), alternância que não foi estranha ao modernismo no Brasil, haja vista a resposta “ver-
de-amarela” do grupo Anta aos manifestos oswaldianos. Contudo, o processo crítico instalado 
por causa e à revelia dessa bipolaridade, acabou por evidenciar a precariedade e relatividade da 
postura de modernidade, positivando-as nos processos de criação. Eis o chamado “pós-moder-
nismo” ou “pós-modernidade”, que elimina as eventuais disjunções entre modernismos e moder-
nidade e instala uma virada radical nos campos do conhecimento e da sensibilidade. 

Ora, Oswald de Andrade capturou um dos cernes da lição freudiana, índice da atitude “pró-
moderna” da psicanálise: fazer a ana-lysis, ou seja, a separação dos elementos constituintes de 
um sintoma, para, com isso, enfraquecer seu poder recalcante e dissolver sua força catequética 
de normalização. Em Oswald, a antropofagia como “transfiguração” ou “transformação do totem 
em tabu”, expressão que remete diretamente ao texto freudiano, indicava esse entendimento, 
acrescentando-lhe a intuição de haver um modo sintomático “brasileiro” correlato desse vetor 
dissolvente do inconsciente: brasileiros “práticos”, “experimentais”, “poetas”, “sem ontologia”, 
do Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1990, p. 45) e sua radicalização como antropofagia, “contra 
a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud”, rompendo “o impermeável entre o 
mundo interior e o exterior” e devorando “tudo o que não é meu” (1990, p. 47, p. 52). 

A disseminação da psicanálise lacaniana no Brasil foi um ato “antropofágico”, na melhor 
tradição de enunciação oswaldiana, em outro momento histórico, “pós-moderno”, o que signi-
ficava atuar em um quadro referencial mais relativizante, com melhores condições de encontrar 
e (re)conhecer os postulados dissolutos e dissolventes da psicanálise. É nesse sentido que a an-
tropofagia é subvertida como heterofagia: o movimento do inconsciente é devoração das dife-
renças, justamente por ser indiferenciante, em consonância com a formulação de Freud de que 
o sistema inconsciente não tem registro originário de “morte”, de “não” e de “diferença”, esta 
sendo logicamente posterior e efeito de recalcamento.  O inconsciente heterofágico seria a pró-
pria geratriz das diferenças, elas mesmas impensáveis sem a postulação de uma terceira instância 
indiferenciadora ou neutralizante, que explica como a disponibilidade do inconsciente declina na 
opositividade binária do sintoma.

Por meio da proposição da heterofagia, Magno capturava a antropofagia oswaldiana como 
intervenção analítica na sintomática brasileira, entendendo-a na chave da “devoração das alteri-
dades”, em “vocação heterológica” (1981], 1986, p. 312): o comportamento cultural que Oswald 
indicava como “brasileiro” seria, não esta ou aquela configuração, e sim o sintoma de comer as 
culturas, ao se interessar pelo que não é seu. Nas palavras de Magno, “não se trata de saber qual é 
o ser do brasileiro, porque simplesmente isso não existe, mas de saber qual é a dica do seu sinto-
ma” (idem, p. 324). Isso positivava a posição cultural de se desobrigar de dar sentido (prévio) às 
coisas e indicava que a força de tal atitude consistia em estar livre do sentido para justamente po-
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der fazê-lo, caso a caso, a cada vez: “será que podemos falar em ‘cultura brasileira?’ quem sabe 
não temos o privilégio de não precisar ter uma cultura? Temos é o sintoma de comer as culturas” 
(idem, p. 314). É importante lembrar, de passagem, que a heterofagia assimilava à deglutição do 
outro oswaldiana a atitude macunaímica de não ter caráter, segundo a ideia original de Mário de 
Andrade. O caráter que se apresenta como “sem nenhum” é a devoração das diferenças. 

Ora, se o movimento do inconsciente é heterofágico, omnivorante, e se há a indicação de 
um comportamento sintomático que funciona analogamente a essa indiferenciação, era possível 
perscrutar sua emergência, onde quer que ela ocorresse, no tempo e no espaço. Por alguma razão 
de complexas imbricações, algo na emergência do “sintoma Brasil” (Revirão 2, 1985) parecia 
apresentar a característica de ser terceiro, isto é, de operar a diferença em alternância, sem ter 
a obrigação de ser uma coisa ou outra. Essa anfi-orientação estava intuída na antropofagia de 
Oswald, no Macunaíma, de Mário de Andrade; na “terceira margem” e no “grande sertão”, de 
João Guimarães Rosa (que foi tema de um dos cursos apresentados por Magno em Vincennes, 
quando lá esteve lecionando, entre 1977 e 1978); na mestiçagem, de Gilberto Freyre; no prag-
matismo ad hoc, de Anísio Teixeira, no experimentalismo da Tropicália e em outros testemunhos 
literários, artísticos, poéticos, teóricos, que algumas vozes veementes, como a de Augusto de 
Campos (1974), insistiam em indicar, defender e explicar, na mão contrária da “mentalidade 
derrotista” (idem, p. 156) de denegar a produção própria, ora se esquivando envergonhadamente 
dela, ora imitando subservientemente a configuração pronta oferecida por outras tradições e cul-
turas (Teixeira, 1962; Magno, 1987).

Conclusão

A década de 1980 foi um momento importante para a nova enunciação oswaldiana em 
que se constituiu, naquelas circunstâncias, a psicanálise produzida no Brasil. Um acontecimento 
institucional marcou esse processo, mostrando, ao mesmo tempo, a potencialidade de enunciação 
própria no campo freudiano, a partir da sintomática local, e a extrema resistência que brasileiros 
que tentam tal enunciação encontram, em meio a seus colegas e parceiros de produção. É o caso 
de ampliar o diagnóstico de Décio Pignatari, citado anteriormente, pois não se trata apenas de 
literatura, e sim de emergências em setores os mais variados, que, se têm a coragem e a audácia 
de pensar, “propondo projetos gerais de criação e cultura”, muito provavelmente são isolados 
“como corpo estranho” ou “enclave exótico”, que se ignora para se poder suportar. 

Refiro-me à criação da Causa Freudiana do Brasil, em 1983, associação de fins estrita-
mente congressuais, concebida como um fórum de discussões das instituições psicanalíticas que 
tomavam como referência o ensino de Jacques Lacan, no escopo de sua releitura de Freud. Seu 
manifesto, publicado no segundo número de Revirão – Revista da Prática Freudiana, em outubro 
de 1985, esclarecia que os estatutos descentralizavam o exercício do poder decisório, pois, a 
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cada ano, caberia a uma instituição-membro, por rodízio, sediar e dirigir um congresso. A ins-
tituição responsável seria soberana quanto à orientação do evento, dando-lhe o formato que lhe 
aprouvesse, inclusive com convite, a título pessoal ou institucional, de colaboradores brasileiros 
ou estrangeiros. Não haveria, portanto, hegemonia “de nenhuma instituição participante sobre as 
outras, nem ingerência nos seus modos específicos de funcionamento, relacionadas a objetivos 
ou atividades” (Revirão 2, p. 308). O Manifesto concluía, invocando Oswald de Andrade:

(...) não podemos nem queremos escamotear a sintomática constitutiva da sin-
gularidade cultural do Brasil. Muito ao contrário, é ponto capital, para nós, por 
em relevo essa implicação – pois que afirmamos nosso desejo de constituir uma 
tradição representativa de enunciação brasileira na Psicanálise, uma vez que não 
perdemos o gosto de nossa alíngua. Sendo assim, não sugerimos, aos nossos, 
nem a xenofobia militante, nem a subserviência mansa do colonizado – e sim, 
como nos ensinou Oswald de Andrade, momento em que nos apontou talvez 
o coração da nossa sintomática, insistimos sim na assimilação, mas com boca 
própria, por antropofagia (ou heterofagia). O desejo de assimilar o Outro – ‘só 
me interessa o que não é meu’ –, que Oswald aponta haver no brasileiro, nele 
se coaduna muito bem com seu vigor de castração ‘contra todas as catequeses’.

Foram cinco congressos, realizados entre 1984 e 1988, em Brasília (1984), no Rio de Ja-
neiro (1985), em Vitória (1986), em Porto Alegre (1987) e em São Paulo (1988), quando a Causa 
Freudiana do Brasil foi dissolvida por Magno, de quem havia partido a iniciativa de concepção 
e criação. No II Congresso, realizado em 1985, o tema proposto foi “Psicanálise do Brasil”, e 
contou com um painel de convidados expressivos da presença fragmentar ou mais sistemática 
das tentativas de enunciação própria no país ou sobre as dificuldades sintomáticas de assumi-la. 
Estavam presentes, nas sessões preparatórias ou no próprio congresso, entre outros, Gilberto 
Freyre, Roberto da Matta, Ferreira Gullar, Caetano Veloso, Heloisa Buarque de Holanda, Maria 
da Conceição Tavares, Chacrinha, Chico Anysio, Jô Soares, representantes do movimento negro 
e os jovens jornalistas do Planeta Diário. 

 Dois anos depois, mudava o tom das intervenções, se tomarmos como termômetro as 
conferências de Magno. Em 1984 e 1985, Oswald era presença inspiradora, em uma elocução 
que abria perspectivas de entendimento e, quiçá, da possível alavancagem de uma produção psi-
canalítica brasileira própria, sem “donos” institucionais e em colaboração conceitual e clínica.

Mas eu reclamo o magistério desse Oswald nosso – mais antigo e melhor que 
tanta gringoleira sabichona, que nem por menos erudito fosse menos dono – a 
desenhar nossa pulsão sobre a boca do estômago. Tem anos que eu garanto que 
uma HETEROFAGIA, que eu herdei da sua fome, é a síndrome mais nossa – de 
um sintoma que é capaz de nos armar, para um futuro, com a faca de Cabral, 
em pura lâmina, descobridora, em seu corte, de uma DIFEROCRACIA, que 
porá governo novo para nós e para um mundo que já nasce bem debaixo das 
barbas dos pancrários sem nome novo para o broto. (MAGNO em REVIRÃO 
2, p. 247).
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No IV Congresso d’A Causa, em 1987, Oswald permanecia à frente, como presença impor-
tante na reflexão teórica e clínica, mas agora compartilhava espaço com Anísio Teixeira. Ambos 
serviam de retaguarda ao diagnóstico explícito acerca do esgotamento das soluções teóricas com 
que Lacan provera a psicanálise e a concomitante necessidade de pensar tudo novamente, fora do 
escopo estruturalista e em consonância com a mutação tecnológica, política, cultural, que varria 
o planeta: 

não estamos num final de século, de um momento, e sim no final de uma era 
(...). Quando as concepções, os aparelhos de visão de mundo, começam a se de-
parar com grandes movimentações, com um momento de reviramento, de crise, 
que aproxima uma nova visão antropológica, o sentido fica balançando de tal 
maneira que o processo todo começa a degringolar. Então, é preciso um poeta 
(...). É preciso uma outra metáfora. A qual, a meu ver, não será meramente da 
ordem do poético, do social, etc., e sim da ordem dessa invenção de – será pos-
sível isto? – de uma nova humanidade. Acho que nós outros estamos na esteira 
correta, na esteira certa, para a virada. Quem pode pegar essa bola é a psicaná-
lise: o futuro será freudiano ou não será. É uma aposta, como outra qualquer.... 
(MAGNO em Boletim Maisum, p. 3856)

Mas a chance do Brasil nessa virada, no que tocava à psicanálise, era permanentemente 
ameaçada, senão mesmo, sabotada, pelo outro lado da inventividade antropofágica, configurado 
no que Anísio Teixeira, tomando emprestado de Viana Moog, apontara como o “mazombismo” 
do brasileiro. Historicamente, mazombos eram os filhos de portugueses nascidos no Brasil, di-
vididos entre o desejo de regressar à metrópole e seduzidos pela oportunidade do desconhecido 
que a colonização oferecia. Contudo, “[ignoravam] o próprio fato da transplantação cultural e a 
necessidade inevitável de adaptação e se [perdiam] em impulsos ridículos de imitação e contra-
fação”. Em uma atitude de “irremediável duplicidade”, eram incapazes de aceitar a realidade que 
enfrentavam na colônia, e “suprimiam delas a possível força criadora, desnaturando o que havia 
de melhor no nascente esforço nacional” (TEIXEIRA, 1962, p. 61). 

Transposto para a situação da psicanálise no Brasil no momento da década de 1980, o 
mazombismo representava a atitude de veemente procrastinação de transformação, expresso em 
atitudes rivalitárias, cujo efeito era a destruição do crescimento à volta, fosse em nível pessoal, 
fosse em nível institucional:

se a psicanálise é uma coisa que transcende os limites geográficos, etc., não 
transcende tanto assim os limites da fantasia e da sintomática de cada um, de 
cada país. É preciso um pouco mais de respeito no sentido de a gente poder se 
dar conta de que não há condições de se submeter a internacionais ou multina-
cionais... (MAGNO em Boletim Maisum, p. 3849)
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A força da presença de Oswald, transmitida, sobretudo, em seus dois manifestos, perma-
nece ecoando no Brasil do século XXI. Muito se passou desde então. O mundo atravessou uma 
guerra mundial, quatro décadas de fratura ideológica e política, entrou na globalização e compar-
tilha ventos de mudanças com os mais renitentes fundamentalismos. No Brasil, vivemos momen-
tos de repressão civil e militar, surtos de industrialização, movimentos culturais vigorosos, que 
continuaram a mostrar que há produção própria no país, em relação às quais os brasileiros con-
tinuam de costas. Isto, porque já viram e, repetindo seu sintoma de procastinação, deixam para 
entender depois, enquanto cultivam rivalidades típicas dos narcisismos da pequena diferença.
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Imagem técnica e (re)construção do real no cinema e literatura 

de ficção científica contemporânea

Anderson Soares Gomes (UFRRJ)

 Em latim, a palavra imago “designa a máscara mortuária usada nos funerais na Antigui-
dade Romana.” (JOLY: 1996, p.18) Este significado coloca a imagem no terreno do simbólico 
e, de certa forma, do religioso, pois a imagem estaria associada à morte e a seus ritos funerários. 
É curioso notar que, por essa origem etimológica, a imagem funciona como uma máscara que 
cobre o rosto daquilo que não possui mais vida. Ela nos impede de observar a verdadeira face do 
que já foi reconhecido como normal ou familiar, mas que se tornou parte do território do desco-
nhecido ou abjeto. Portanto, a imagem é uma máscara que ao mesmo tempo esconde aquilo que 
conhecemos mas também revela a sua morte.

 Essa interpretação sobre o sentido de imagem pode ser vista à luz do Mito da Caverna de 
Platão. A máscara-imagem tem como objetivo velar (tanto no sentido de ocultar, mas também de 
vigiar de maneira fúnebre) o referencial, da mesma forma que as sombras exibidas no fundo da 
caverna servem como máscaras que encobrem a realidade desconhecida pelas figuras acorrenta-
das. Entre máscaras e sombras, se representa artificialmente algo que se parece com pessoa ou 
coisa - como explicitado pela primeira origem etimológica da palavra imagem. 

 Mas seria a imagem apenas um instrumento de aprisionamento do homem? Os próprios 
princípios de Platão levam a considerar a imagem como artifício de ilusão e trapaça. Aristóteles, 
por outro lado, vê a imagem como um meio de educação e aprendizagem, aproximando o homem 
do conhecimento. Além disso, a imagem desperta no homem a apreciação do prazer estético que 
eleva o espírito.

 Se sairmos do terreno do classicismo grego e nos voltarmos para o mundo contempo-
râneo, veremos que ainda é possível fazer a distinção entre os partidários da visão platônica 
daqueles que defendem uma perspectiva aristotélica. O universo da imagem, na atualidade, se 
configura como uma das mais controversas e debatidas questões não só no terreno acadêmico 
mas também no senso comum. As imagens hoje estão em todo lugar: elas são informativas, 
publicitárias, científicas, de entretenimento, entre outros propósitos. Ao abrirmos um álbum, ao 
ligarmos o computador, ao folhearmos o jornal, ao recebermos um telefonema. Elas ajudam a 
nos decidirmos sobre o que comprar, vestir, publicar. Elas são capazes de revelar desde a mais 
distante estrela do espaço sideral até a mais minúscula célula do corpo humano. Diante de tantas 
imagens, estaria o homem caminhando então para um estado de confinamento e alienação como 
pensava Platão; ou se aproximando de um estado de maior conhecimento e prazer, na visão de 

Aristóteles? 
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 Para começarmos a responder a essa questão, vamos considerar o ponto de vista de um 
outro pensador sobre a questão da imagem, só que desta vez bastante contemporâneo:

Existe nas imagens, como em todas as mediações, uma curiosa e inerente dialé-
tica. O propósito das imagens é dar significados ao mundo, mas elas podem se 
tornar opacas para ele, encobri-lo e até mesmo substituí-lo. Podem constituir 
um universo imaginário que não faz mais mediação entre o homem e o mun-
do, mas, ao contrário, aprisiona o homem. A imaginação não supera mais a 
alienação, mas torna-se alucinação, alienação dupla. Essas imagens não são 
mais ferramentas, mas o próprio homem se torna ferramenta de suas próprias 
ferramentas, ‘adora’ as imagens que ele mesmo havia produzido. (FLUSSER: 
2007, p.143)

Vilém Flusser, um dos mais notáveis analistas sobre o papel da imagem no contexto 
atual, parece tentar encontrar um meio-termo entre a abordagem apocalíptica e a integrada, para 
utilizarmos os conceitos de Umberto Eco. Antes de mais nada, o pensador tcheco considera a 
imagem como uma mediação entre o homem e o mundo. A imagem seria uma maneira de inter-
pretação e diálogo entre os indivíduos e a realidade na qual encontram-se inseridos. Ao afirmar 
que “o propósito das imagens é dar significados ao mundo”, Flusser partilha de um pensamento 
construtivista que analisa o real como espaço aberto a uma multiplicidade de discursos, onde 
tanto o mundo como os indivíduos se articulam de maneira intersubjetiva. Porém, essa mediação 
levada ao extremo pode ser prejudicial, e a própria escolha do verbo “aprisionar” para se referir 
à condição do homem pode remeter ao Mito da Caverna. 

 Em um contexto pré-moderno, se torna mais clara a noção de imagem como mediação 
entre o indivíduo e o seu mundo. Os primeiros homens desenhavam em cavernas representações 
de atividades para representar as formas que viam no mundo. As civilizações antigas interpre-
tavam os eventos de sua época através de figuras em paredes ou superfícies rudimentares. Nas 
grandes igrejas medievais, vitrais e afrescos religiosos serviam como representação da fé cristã e 
da ligação com o mundo não-corpóreo. No período contemporâneo, por outro lado, uma imagem 
pode ser completamente alterada digitalmente, ampliando-se as instâncias de mediação entre o 
mundo e sua representação. Mesmo que a imagem se proponha como original, existem diversas 
maneiras pelas quais pode ser manipulada. A imagem seria então cúmplice no crime de seques-
trar a realidade e se fazer passar por ela. Jean Baudrillard, um dos mais radicais pensadores desse 
assunto, chegou a afirmar que “nós vivemos em um mundo onde a mais alta função do signo 
é fazer a realidade desaparecer e, ao mesmo tempo, mascarar esse desaparecimento” (BAU-
DRILLARD, 2008, p. 5).

 Esse processo se dá na contemporaneidade primeiramente por um motivo técnico: com 
o passar do tempo, a mediação entre o mundo e o indivíduo foi se aperfeiçoando a partir da in-
venção de artefatos que melhor desempenhavam esse papel. Assim, o homem foi sendo capaz de 
observar e interpretar a realidade de maneira mais complexa ao desenvolver instrumentos que 
abriam novas oportunidades de leitura antes impossíveis. As possibilidades de visão se tornariam 
quase que infinitas  – poder observar no escuro, no muito claro, a anos-luz de distância, com 
precisão milimétrica, com capacidade microscópica, em alta definição, entre outros. Esses apa-
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relhos inventados pelo homem estabelecem então um novo paradigma de produção de imagens. 
Através de fenômenos óticos, químicos, elétricos e eletrônicos, a realidade é mediada com mais 
amplitude e nuances. É a essa nova categoria de imagem que chamamos de imagem técnica. 

 Flusser define imagens técnicas como “virtualidades concretizadas e tornadas visíveis” 
(FLUSSER: 2008, p.24). Nessa curta definição, encontra-se toda uma diferenciação entre as 
imagens produzidas por aparelhos técnicos e aquelas produzidas de forma manual ou mecânica. 
As imagens do segundo tipo (que neste trabalho serão chamadas de ‘imagens tradicionais’) pas-
saram a circular mais largamente durante o século XV, especialmente com o advento da imprensa 
em 1440. É com a invenção de Gutenberg que a imagem (assim como o texto) teve sua repro-
dução garantida através da mecanização de todo um processo difusor de informação. Ilustrações 
feitas à mão que acompanhavam livros e folhetos, entre outros objetos de leitura da época, eram 
cada vez mais multiplicados à medida que a máquina revolucionária de Gutenberg se espalhava 
pela Europa. Assim sendo, um produto realizado manualmente era reproduzido mecanicamente. 

 Apesar desse  processo ter-se aperfeiçoado com o decorrer dos anos, a reprodução de 
imagens e textos continuava a seguir o sistema básico da imprensa de Gutenberg. É apenas em 
meados do século XIX, praticamente quatro séculos mais tarde, que a imagem vai adquirir outro 
status não só reprodutivo, mas também criativo, com a invenção da fotografia. A partir daí, «não é só 
a produção da imagem que se mecaniza, e sim o próprio produto» (PLAZA: 1993, p.72). A fotografia é 
a primeira daquelas «virtualidades» mencionadas por Flusser: ela captura a luz sobre um determinado 
objeto e, através de processos químicos, concretiza aquele momento, tornando-o não apenas eternizado 
mas também visível. Com a fotografia, é possível ter a impressão de que a realidade tornou-se objeto, 
não só no sentido de ser materializada em um pedaço de papel que pode ser facilmente transportado, mas 
também na ideia de que a realidade pode ser vista de forma objetiva. Como veremos a seguir, essas duas 
noções de fotografia como objeto são bastante discutíveis. 

 Da mesma forma que a fotografia sofreu inevitáveis comparações com a escrita e a pintu-
ra quando do seu surgimento, também as outras imagens técnicas ao serem inventadas e ganha-
rem proeminência no decorrer do século XX tinham na fotografia um parâmetro comparativo. 
O cinema, surgido no apagar das luzes do século XIX, parece ainda competir com outra arte 
narrativa envolvendo menos o aspecto técnico e mais o lado da encenação: o teatro. Porém, como 
indica Flusser, “o teatro representa o mundo das coisas por meio das próprias coisas, e o filme 
representa o mundo das coisas por meio da projeção das coisas.” (FLUSSER, 2007, P.107). Além 
disso, ao projetar as imagens em uma tela, o cinema também se relaciona indiretamente com a 
pintura, embora sua realização seja desempenhada tecnicamente: ao invés da mão e do pincel, 
existem a câmera e o cinematógrafo. 

 Rapidamente, o cinema se tornou uma forma de entretenimento dominante, através dos 
quais os espectadores em uma sala escura viam o desfilar de uma mediação de realidade contí-
nua, uma sucessão de imagens que imitava o movimento das coisas na natureza. Essa situação 
começou a se modificar a partir de 1950, com a popularização da televisão como principal ins-
trumento da cultura de massa. A relação com a imagem técnica, nessa nova perspectiva, é pro-
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fundamente afetada. A própria dinâmica do cinema exige a saída dos espectadores de sua esfera 
privada para se acomodarem em local específico, cercados de desconhecidos, para terem acesso 
à projeção de uma realidade diferente das suas. Já com a televisão, a projeção das imagens é feita 
no próprio ambiente doméstico, tornando mais tênue a separação entre a esfera da vivência pri-
vada e a esfera do real projetado. O cinema demanda movimento, enquanto a televisão enfatiza 
a imobilidade. Como já afirmou o cineasta francês Jean-Luc Godard, diante da tela de cinema, 
o espectador levanta os olhos; diante da televisão, ele os abaixa. (LIPOVETSKY & SERROY, 
2009, p.211)

 É a partir da década de 1990 que a imagem técnica vai sofrer uma radical mudança a par-
tir de um novo paradigma visual: o digital. Na verdade, primeiras formas de expressão geradas 
digitalmente surgiram no final dos anos 60, mas a abertura de possibilidades até então inéditas 
fez com que elas rapidamente ganhassem terreno:

De início, a utilização dos dispositivos de tratamento automático da informação 
só atraiu especialistas (...) capazes de dominar não apenas essa técnica mas 
também as combinatórias de tipo matemático e lógico que ela permitia (...) Foi 
somente com o aparecimento da micro-informática, em meados dos anos 1970, 
e sobretudo da imagem animada e da 3D, no começo dos anos 1980, que a arte 
digital se abre a usuários menos estritamente formados nas ciências. (LIPOVE-
TSKY & SERROY, 2009, p.289-290)

A partir do digital, a imagem técnica alcança um outro patamar, dependente de operações 
numéricas e computadores para se configurar visualmente. A essa nova forma de produção visual 
deu-se o nome de imagem de síntese ou imagem sintética. A principal característica da imagem 
de síntese é a ausência de referência, já que sua existência independe de um objeto real – ela só 
necessita de um modelo que serve de base para, através da linguagem matemática, um computa-
dor seja capaz de compor um número praticamente ilimitado de criações imagísticas. 

 Pelo menos nos últimos cem anos, o aparecimento de tantas novas maneiras de mediar a 
realidade através de imagens pareceu inundar os indivíduos em um mar de representações técni-
cas que modifica profundamente o ser e o estar do homem no mundo. É praticamente impossível 
encontrar alguém na atualidade que não tenha alguma modalidade de imagem técnica como parte 
de seu cotidiano. Não existe hoje forma de criação artística ou científica não afetada pela imagem 
técnica. Além disso, ela se une a outros segmentos do conhecimento e da tecnologia (como a in-
formática e as telecomunicações) para originar tendências totalmente novas, como a telemática, 
definida por Flusser como a “convergência de imagens técnicas com os meios de comunicação 
programada.” (FLUSSER, 2008, p.83)

 Esse caráter fluido da imagem técnica, que a tudo se aglutina e se funde, explica a abun-
dância de telas na contemporaneidade, mediando a relação entre os indivíduos e a realidade ao 
mesmo tempo que constrói essa realidade através de artifícios imagísticos. Todd Gitlin resume 
muito bem essa situação:
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Só o visitante de um século anterior ou de um país empobrecido pode espantar-
se com o fato de a vida hoje desenrolar-se diante de uma multidão reluzente 
de imagens e sons, que emanam de televisores, videoteipes, videodiscos, vi-
deogames, videocassetes, telas de computador, monitores digitais de todo tipo, 
sempre em fluxo, selecionados por vontade ou capricho, suplementados por 
palavras, números, símbolos, frases fragmentos, todos passando por telas que 
num único minuto podem exibir mais quadros que uma casa holandesa próspera 
do século XVII comportaria no decorrer de anos (...) A maioria dos rostos que 
jamais veremos será vista em forma de imagem. (GITLIN, 2003, p.25)

 Diante dessa verdadeira onipresença da imagem técnica nos dias atuais, torna-se cada vez 
mais comum uma certa crise de valores onde as fronteiras entre o representado e o vivido se tor-
nam cada vez mais tênues. Quanto mais perfeitamente nítida se torna a imagem, mais ela perde 
seu caráter representativo para se afirmar como discurso auto-suficiente, dissociando-se da ideia 
de retrato da realidade para tornar-se ela própria uma realidade auto-evidente. Jean Baudrillard 
chama esta de quarta fase sucessiva da imagem, onde “ela não tem relação com qualquer reali-
dade: ela é o seu próprio simulacro puro.” (BAUDRILLARD, 1991, p.13)

 Não partilhamos da ideia de que a realidade é meramente um discurso, ou de que ela não 
existe fora da subjetividade humana. O real existe e está ao nosso redor. Contudo, através da mas-
sificação da imagem técnica, esse real é cada vez mais infiltrado por visões artificiais de tempo/
espaço que podem se fazer passar por genuínos. Fotos, filmes, jogos, campanhas publicitárias, 
websites – muitos deles se utilizam de estratégias tão convincentes para influenciar o indivíduo 
que este acaba, de forma geral, tomando a cópia pelo original.  

 O cinema, que é a imagem técnica de entretenimento por excelência, é uma forma de 
expressão cultural bastante sensível à noção de que o discurso imagístico é um dos vários que 
compõem o real. No final dos anos 1990, em especial, vários filmes retrataram essa irrupção do 
mundo da imagem na vivência cotidiana. Sob diferentes perspectivas (políticas, científicas, cul-
turais, metafísicas), essas obras compõem, num curto período de tempo, um conjunto analítico 
privilegiado para discutir essa temática. Entre elas estão Mera Coincidência (Wag the Dog, Barry 
Levinson, 1997), Cidade das Sombras (Dark City, Alex Proyas, 1998), A Vida em Preto e Branco 
(Pleasantville, Gary Ross, 1998) e O Show de Truman (The Truman Show, Peter Weir, 1998). Em 
1999, porém, é lançada a obra cinematográfica que parece ser a culminação do diálogo entre a 
cultura popular e o meio acadêmico no que concerne a explosão da imagem técnica: Matrix (The 
Matrix, Andy Wachowski & Lana Wachowski, 1999). O filme dos irmãos Wachowski marcou 
a união do cinema de ação hollywoodiano com as teorias de Jean Baudrillard através de uma 
atmosfera de ficção científica que representou de maneira bastante madura o zeitgeist do final 
do século XX, em que as imagens técnicas (vistas como um produto da tecnologia desmedida) 
passaram a ser representações do artificialismo, da alienação e, por último, do caos. 

 A ficção científica é predominantemente um gênero de ideias, e em Matrix os diretores 
e roteiristas procuraram desde o princípio tirar proveito dessa característica para compor uma 
obra que respondesse artisticamente à efervescência da crítica pós-moderna que predominava 
na década de 1990. Foi nesse período que o pós-modernismo se firmou como e suas estraté-
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gias narrativas – fragmentação, multiplicidade de vozes, desconstrução das metanarrativas – se 
encontravam presentes desde a arquitetura à histórias em quadrinhos. Nas telas de cinema, ele-
mentos do pós-moderno já vinham se tornando recorrentes, especialmente através da ascensão 
da cena independente americana que tem em Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) seu melhor 
exemplo. Contudo, foi Matrix o primeiro texto cinematográfico pós-moderno que se autointitu-
lou dessa forma ao estabelecer, de maneira direta, uma ligação referencial com o teórico francês 
Jean Baudrillard. 

 Baudrillard talvez seja o mais crítico dos pensadores da pós-modernidade. De maneira 
geral, grande parte de sua produção crítica lida com as maneiras através das quais a tecnologia e 
os objetos servem para problematizar a relação entre os indivíduos e o real. Sua ênfase na multi-
plicidade de discursos e sistemas de significação levaram o autor, em suas afirmações filosóficas 
mais célebres, desenvolver hipóteses que colocam em xeque a existência de uma realidade ex-
terior ao homem. A obra de Baudrillard em que esses conceitos se encontram mais claramente 
é Simulacros e Simulação, de 1981. Nesse livro, que é uma grande provocação crítica, o autor 
estabelece a suposição de que a sociedade contemporânea vem substituindo o real por símbolos, 
fazendo com que a experiência humana seja convertida em simulação. Essa transposição do real 
em simulacro só é possível, contudo, através de imagens que, de acordo com o autor, têm um 
poder destrutivo:

A questão terá sempre sido o poder assassino das imagens, assassinas do real, 
assassinas do seu próprio modelo (...) A este poder assassino opõe-se o das re-
presentações como poder dialético, mediação visível e inteligível do Real. Toda 
a fé e a boa fé ocidental se empenharam nesta aposta da representação: que um 
signo possa remeter para a profundidade do sentido (...) Mas todo o sistema 
perde a força da gravidade, ele próprio não é mais que um gigantesco simulacro 
- não irreal, mas simulacro, isto é, nunca mais passível de ser trocado por real. 
(BAUDRILLARD, 1991, p.13)

 Esse caráter “assassino” das imagens é apenas um dos aspectos da obra de Baudrillard 
que é seguido fielmente em Matrix, já que os irmãos Wachowski citam Simulacros e Simulação 
de forma literal em diversos momentos. A importância da obra do teórico francês é tão grande 
que ela aparece juntamente com a primeira cena que mostra o personagem Neo (Keanu Reeves), 
o protagonista do filme que vai tomar às vezes de Messias pós-moderno. Quando Neo pega um 
disco com um programa hackeado, ele se encontra escondido dentro de uma cópia oca de Simu-
lacros e Simulação. Em outro momento do filme, o personagem Morpheus ecoa uma das célebres 
afirmações do livro de Baudrillard: “Bem-vindo ao deserto do real”. 

 Mas será que, assim como o livro de Neo, a interpretação da obra de Baudrillard feita por 
Matrix  também é oca? Não na opinião dos diretores:

Nosso principal objetivo com Matrix foi fazer um filme de ação intelectual. 
Nós gostamos de filmes de ação, armas e kung fu, mas nós estamos cansados 
de filmes de ação formulaicos que são destituídos de qualquer conteúdo intelec-
tual. Nós estávamos determinados a colocar quantas ideais quanto possível no 
filme.” (PROBST, 1999, p.32)
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Se o suposto “conteúdo intelectual” de Matrix serve a estratégias do cinema de ação ultra-
violento de Hollywood ou vice-versa é uma questão até hoje debatida pela crítica cinematográ-
fica. Porém, é inegável que o filme levanta questões sobre a imagem técnica e sua relevância na 
problematização dos discursos do real como nenhuma outra produção recente feita pelo cinema 
norte-americano. 

 O enredo de Matrix é organizado a partir da perspectiva de que existem dois mundos 
paralelos na qual a vivência humana se desenrola: existe o chamado “mundo real” e o mundo 
da Matrix. O primeiro é aquele onde seres humanos, depois de derrotados em uma terrível guer-
ra com máquinas possuidoras de inteligência artificial, são submetidos a um estado vegetativo 
para serem utilizados como fonte de energia. O segundo mundo é, nas palavras do personagem 
Morpheus, uma “simulação neurointerativa”, uma realidade virtual onde aqueles humanos apri-
sionados acreditam estar vivendo normalmente. Nesse território do simulacro que é a Matrix, os 
humanos são enganados por seus sentidos a acreditarem que aquilo que vivenciam é o real: os 
cheiros, o toque, os sons – tudo é considerado sendo verdadeiro, quando de fato são simulações 
de um real que não existe mais. Como afirma Morpheus, “o real consiste simplesmente de sinais 
elétricos interpretados pelo seu cérebro.” Contudo, o mais importante dos sentidos para a concre-
tização da matrix como simulacro é a visão. É especialmente através da observação da realidade 
ao redor, arquitetada tão perfeitamente que se passa por genuína, que o falso se torna verdadeiro 
e a maioria dos indivíduos não percebem as correntes que o aprisionam nesta caverna platônica 
do contemporâneo.

 Daí a importância da imagem técnica para a concretização não só do mundo da Matrix 
como estratégia narrativa, mas também como instrumento utilizado pelos irmãos Wachowski 
para propor uma investigação sobre a preponderância do discurso imagístico na sociedade atual. 
Viver a Matrix é antes de mais nada ver a Matrix, e a concretização de sua virtualidade passa, 
antes de mais nada, por uma (re)produção da realidade. Portanto, ocorre em Matrix uma discus-
são que vai além da mera representação – o que está em jogo é a própria construção da realidade. 
Como afirma Jacques Aumont:

A noção de imitação quase não tem sentido: não se pode copiar o mundo ‘tal 
como ele é’, simplesmente porque não se sabe como ele é. Essa expressão só 
pode, pois, significar isso: ‘copiar um aspecto do mundo tão normal quanto pos-
sível, visto por um olho inocente’ – mas não existe nem normalidade absoluta, 
nem olho inocente, já que a visão é sempre paralela à interpretação, até na vida 
mais cotidiana. Ao copiar, nós fabricamos. (AUMONT, 1993, p. 210)

O próprio Morpheus diz para Neo que “a Matrix é o mundo que foi colocado diante dos 
seus olhos para impedi-lo de ver a verdade”. Essa suposta verdade, em Matrix, é muito mais uma 
questão de visão do que qualquer outra coisa. Também não é coincidência que o programa de 
computador dentro do qual Morpheus explica a Neo as origens da Matrix se chama “A Constru-
ção”, evidenciando que através da imagem técnica é possível ultrapassar a noção de reprodução 
da realidade para efetivamente produzi-la. 
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 O mundo-simulacro em Matrix na verdade pode ser lido como o mais recente estágio da 
imagem técnica. Chamada de imagem de síntese, imagem sintética ou imagem numérica, essa 
recente etapa da construção imagética atesta a preponderância dos dispositivos digitais na orga-
nização dos discursos que compõem a sociedade contemporânea. Vilém Flusser caracteriza da 
seguinte forma as imagens sintéticas:

São superfícies sobre as quais aparecem situações informativas criadas por diá-
logo entre memórias artificiais (computadores, por exemplo) e memórias huma-
nas munidas de instrumentos inteligentes. Tal diálogo recorre a códigos (lingua-
gens) pontuais, por exemplo, ‘numéricos’ (...) As imagens sintéticas traduzem 
conceitos claros e distintos em situações imagináveis. Estes conceitos claros e 
distintos não surgem do universo da experiência concreta, mas sim do universo 
da abstração, da teoria. As imagens sintéticas tornam imagináveis as teorias 
mais abstratas (...) Como as imagens sintéticas são experiências concretas, pos-
so afirmar que elas tornam concreto o inteiramente abstrato. (FLUSSER, 2008, 
p.111-112)

É possível traçar paralelos interessantes entre a definição de imagem sintética de Flusser e o universo 
de Matrix. Em primeiro lugar, o simulacro presente no filme dos irmãos Wachowski só é possível 
porque para um mundo criado por máquinas (chamadas de Flusser de “memórias artificiais” e em 
Matrix de “inteligência artificial”) existem seres humanos que acreditam vivenciar aquele mundo 
de forma concreta. Podemos ler esta relação como o “diálogo” mencionado por Flusser. 

 Já os “códigos numéricos” são ainda mais claramente percebidos em Matrix. Fora do 
universo virtual, a Matrix é capaz de ser lida pelos rebeldes que permanecem no “mundo real” 
através de pequenos símbolos de diferentes tipos que, juntos, formam uma linguagem capaz de 
produzir imagens. Assim, a Matrix funciona como uma linguagem, onde as imagens sintéticas 
que compõe o ambiente de simulacro são criadas, modificadas ou apagadas de acordo com a 
transcodificação dos códigos imageticamente. Esses símbolos são tão importantes que compõem 
os créditos iniciais de Matrix, aparecendo até mesmo antes do nome do filme, como que indican-
do que a obra a seguir seria ela própria uma imagem sintética. 

 Contudo, a mais notável interpretação de Matrix a partir da definição flusseriana de ima-
gem sintética é através da relação entre teorias abstratas e experiências concretas. Por mais que 
as máquinas inteligentes de Matrix soubessem sobre a história e o estilo de vida dos seres huma-
nos, elas seriam incapazes de representar biologicamente algumas de suas características como, 
por exemplo, os impulsos, instintos e especialmente os cinco sentidos. Daí a ênfase dada na 
questão da visão, já que a imagem do mundo virtual é o lugar primordial para a atmosfera ilu-
sória da Matrix. Quando Neo acorda no “mundo real”, seus olhos doem porque, de acordo com 
Morpheus, ele nunca os havia usado anteriormente. É a partir da imagem que o mascaramento/
fabricação do real por parte das máquinas faz sentido. 

 Uma sequência no filme que ilustra bem essa problemática é quando os rebeldes fazem 
sua refeição. O personagem Mouse se pergunta como as máquinas desenvolveram o sabor dos 
alimentos, usando como exemplo o cereal Tastee Wheat:
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Você se pergunta, como as máquinas realmente sabem o sabor de Tastee Wheat? 
Talvez elas tenham feito errado, talvez o que eu ache que era o gosto de Tastee 
Wheat tinha o sabor de aveia, ou atum. Faz você se perguntar um monte de coi-
sas. O frango, por exemplo. Talvez eles não conseguissem descobrir o sabor do 
frango, e essa é a razão pela qual frango tem gosto de qualquer coisa.”

Nesse caso, as máquinas tinham que criar algo da experiência concreta (o sabor dos ali-
mentos) a partir de teorias abstratas, numéricas. Por isso, a Matrix é um sistema exemplar de 
imagem de síntese: ela transforma o conceitual em material. 

 A fabricação do real em Matrix é feita de maneira tão dinâmica que a aparente dicotomia 
entre o “mundo real” e o mundo da Matrix acaba por se tornar pouco relevante (especialmente 
nas sequências bastante inferiores Matrix Reloaded e Matrix Revolutions). Isso se dá porque a 
dimensão onde habitam os rebeldes é mais suja, mais antiquada, e especialmente bem menos 
interessante que a da Matrix – limpa, moderna, cool. Nesse ponto, o discurso do filme é claro: a 
realidade é bem menos atraente que o mundo das imagens. Além disso, o universo de simulacro 
se constitui de maneira quase que totalmente auto-referencial, pois a imagem técnica se constrói 
não através de referentes externos a si, mas usando modelos que podem ser alterados da maneira 
que melhor convir. O fato de inúmeras cenas de Matrix apresentarem superfícies refletoras (ócu-
los, espelhos, maçanetas, carros lustrosos) ilustra esse fator – a realidade da Matrix não reflete 
um mundo real, mas a si mesma. Portanto, pouco importa se as máquinas criaram um mundo 
que copia fielmente o real como ele era. Se essa cópia é tida como verdadeira, isso é o suficiente. 
Como afirma Julio Plaza:

As imagens de síntese são co-criadoras do que chamamos de “realidade”. Mos-
tram outras facetas do “real”, colocando em crise a noção de verdade e sobretu-
do de “referente”, pois o conceito de “realidade” torna-se tributário da lingua-
gem e de seu instrumento produtivo. Assim, o grau de similitude desempenha o 
papel do antigo valor de “verdade”. (PLAZA, 1993, p.87)

A partir da noção de que o próprio conceito de verdade foi substituído pelo de semelhan-
ça, o escritor norte-americano de ficção científica Philip K. Dick escreveu histórias que de certa 
forma anteciparam algumas das temáticas de filmes como Matrix ao tratar da questão da imagem 
técnica. Durante os anos de 1960 e 1970, Dick vai escrever seus mais importantes trabalhos e, 
através deles, não só redesenhar o mapa dos limites da ficção científica, mas também traçar os 
caminhos pelos quais o gênero pôde subverter suas próprias regras. Com romances como O Ho-
mem do Castelo Alto, Time Out of Joint e Do Androids Dream of Electric Sheep?, o autor será 
responsável por re-imaginar a forma pela qual a escrita de ficção científica pensa a realidade 
(chamada de ‘New Wave’ ou ‘Nova Onda’) e, numa estratégia pós-moderna, acaba por descons-
truí-la. O crítico Adam Roberts categoriza:

Ao invés de uma crença racionalista na eficiência da tecnologia e do mecanicis-
mo para resolver todos os problemas humanos, surgiu uma fascinação por uma 
‘literatura experimental’ de vanguarda com as possibilidades artísticas desses 
mesmos problemas, e em particular uma estética paranóica na qual todos os 
grandes sistemas eram vistos como inimigos da diferença individual. Philip K. 
Dick, que permanece um dos mais celebrados de todos os escritores de ficção 
científica, é a personificação clássica da estética da Nova Onda.” (ROBERTS, 
2000, p.81-82)
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Dick é o autor que representa uma alternativa de maturidade para o gênero, longe das 
aventuras espaciais da ficção científica dos anos de 1930 e da obsessão pela tecno-ciência dos 
autores dos anos de 1950. Seu trabalho aparece como um caminho para a ficção científica se 
afirmar como literatura a ser analisada e discutida seriamente, principalmente no que diz res-
peito à maneira em que se constrói a narrativa e como ela serve como uma nova forma e reler a 
contemporaneidade. 

O romance de Philip K. Dick que melhor discute a problemática relação entre o real e a 
imagem técnica é Time Out of Joint (Tempo Fora dos Eixos, em tradução livre), de 1959. O título 
do romance é tirado de uma célebre passagem de Hamlet em que o príncipe, após descobrir a tra-
ma de assassinato que levou à morte de seu pai, brada: “The time is out of joint; O cursed spite/ 
That ever I was born to set it right!” [“O tempo está fora dos eixos; Oh ódio maldito/ Ter nascido 
para colocá-lo em ordem!”] (SHAKESPEARE, 1994, p.54-55). Nesse romance, o personagem 
principal, Ragle Gumm, acredita que vive nos EUA dos anos 1950, resolvendo palavras cruza-
das de um jornal como profissão. No entanto, a partir de eventos curiosos do dia a dia, percebe 
que há algo estranho no tecido da realidade em que habita. À medida que a narrativa prossegue, 
o protagonista  descobre que aquele mundo é um construto, já que se trata de uma comunidade 
imaginada e idealizada de forma pacífica dos anos 1950 – mas o verdadeiro ano em que se passa 
a história é 1998, quando uma sociedade decadente é tomada por uma guerra nuclear interpla-
netária. 

Nesse romance, Dick aborda a multiplicidade de realidades que podem habitar uma única 
configuração de espaço-tempo ao colocar lado a lado a estrutura de um tempo ‘real’ exterior 
decadente e a estrutura de um tempo ‘artificial’ interior idílico. O choque desses dois universos 
paralelos explicita a maneira através da qual o real no romance pode se entendido como um 
construto dos anos 1950, uma re-escritura forjada para manter o protagonista satisfeito, porém 
iludido. Tal re-escritura, no entanto, não busca necessariamente a originalidade e a criação de 
esferas ontológicas totalmente independentes das já pré-existentes. Pelo contrário: esse ‘outro 
mundo’ seria marcado pela reprodução de modelos que existem ou já existiram. É a cultura da 
cópia, que procura ser mais real que a própria realidade: a chamada hiper-realidade. Sob a égide 
da hiper-realidade, existe um apagamento entre o que é verdadeiro e o que é falso: 

Para falar de coisas que se pretendem conotar como verdadeiras, essas coisas 
devem parecer verdadeiras. O ‘todo verdadeiro’ identifica-se como ‘todo falso’. 
A irrealidade absoluta se oferece como presença real. (ECO, 1984, p.13)

A década de 1950 descrita em Time Out of Joint é exatamente isso: a reprodução de um 
real que assume o lugar do real. Há uma distinção entre o real e a reprodução, mas tal distinção 
foi apagada – e o apagamento esquecido. O romance de Dick constitui-se, portanto, de uma exce-
lente análise sobre a preocupação com relação ao colapso de paradigmas tidos como imutáveis (a 
verdade, a realidade) e (re)produção de realidades através de imagens. Baudrillard reflete sobre 
esta temática da seguinte forma:
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O que toda sociedade procura, ao continuar a produzir e a reproduzir, é ressusci-
tar o real que lhe escapa (...) [Esta reprodução] conserva todas as características 
do discurso da produção tradicional mas não é mais que a sua refração desmul-
tiplicada (assim, os hiper-realistas fixam numa verossimilhança um real de onde 
fugiu todo o sentido e todo o charme, toda a profundidade e a energia da repre-
sentação). Assim, em toda a parte o hiper-realismo da simulação traduz-se pela 
alucinante semelhança do real consigo próprio. (BAUDRILLARD, 1991, p.34)

Um exemplo dessa fluidez do real é a idealização que a cultura de massa norte-americana 
tem, em geral, da década de 1950. Philip K. Dick em especial trabalha em alguns de seus roman-
ces e contos com a representação desse período. Provavelmente, um dos motivos do interesse 
de Dick naquela época específica é porque teria sido quando o autor viveu sua juventude. Outro 
e mais significativo motivo seria a forma que os anos de 1950 sempre foram representados pela 
cultura de massa - séries de TV, filmes de Hollywood: “a família feliz na cidadezinha do interior, 
a normalidade e a ausência de qualquer comportamento divergente na vida cotidiana”. (JAME-
SON, 2002, p.286) Assim sendo, o mundo idílico dos anos de 1950 vivido pelo protagonista de 
Time Out of Joint é mais tributário de representações de imagens técnicas sobre aquele período 
do que das próprias lembranças que ele tem. 

 Quando Ragle Gumm começa a perceber a natureza de simulacro que o envolve, o início 
da busca por sentido realizada pelo personagem se dá, ironicamente, ao entrar em contato com 
produtos da mídia e da sociedade de consumo que o informam da história. Um dia ao investigar 
as ruínas de um prédio abandonado em seu bairro - que funcionam como as ruínas do passado de 
um romance gótico - ele encontra revistas e fotos de aparência antiga. Em uma dessas revistas, 
Gumm encontra a foto de uma personalidade que muito o fascina pela exótica beleza. Posterior-
mente, ele mostra essa figura para os personagens de sua irmã e cunhado:

Era uma página inteira, em cores. É claro que a chuva a tinha manchado e apa-
gado, mas não havia dúvida; a mulher era única.

‘E ela tem um rosto tão delicado’, disse Margo. ‘Tão refinado e civilizado.’

‘Porém sensual’, disse Ragle.

Debaixo da figura, estava a legenda, Marilyn Monroe durante sua visita à In-
glaterra, com relação à filmagem de seu filme com Sir Laurence Olivier.

‘Você ouviu falar nela?’ disse Margo.

‘Não,’ Ragle respondeu. (DICK, 2002, p.69) 

 É interessante notar que é uma revista de celebridades que informa aos habitantes dessa década 
de 1950 falsificada que há algo de estranho nessa atmosfera do real onde habitam. Os personagens 
desconfiam, mas em breve terão certeza, que aquela atriz que parece ser tão famosa mas que eles, no 
entanto, desconhecem, pertence a um passado (real) que eles não tem acesso porque acreditam ser um 
futuro (construído).
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 Chama a atenção nesse caso a importância que o conhecimento da figura Marilyn Mon-
roe desempenha para que seja possível diferenciar o passado o futuro. Seria pouco provável que 
uma pessoa dos anos de 1990 nunca tivesse ouvido falar da atriz, mas como os personagens do 
romance acreditam viver nos anos de 1950, antes do estrelato de Marilyn, aquela figura na revista 
ainda não habita o mundo da sociedade do espetáculo. Dessa forma, é possível compreender que 
a fama e sua conseqüente admiração se dão quando mediadas por imagens - nesse caro, a imagem 
fotográfica. 

 Esse é o tipo de mediação mencionado por Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo. 
Só que no caso de Time Out of Joint, o que ocorre é mais do que um mero intermédio entre um 
mundo supostamente real e os indivíduos inseridos nessa realidade. As imagens técnicas ultra-
passam o papel de intercessor entre as duas esferas - elas são a própria realidade. Debord aborda a 
questão da seguinte maneira:

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 
tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. 
O espetáculo, com tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializa-
das) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como o 
sentido privilegiado da pessoa humana. (DEBORD, 2000, p.18)

 Partindo desse ponto de vista, nota-se que as imagens técnicas vão além de informar a 
humanidade da esfera social em que está inserida – elas são a esfera social. Em Time Out of Joint, 
por exemplo, é a imagem dos anos 1950 que forma toda uma realidade ilusória que a maioria dos 
personagens do romance acredita habitar – são as imagens que se tornam os ‘seres reais’. É quan-
do Ragle Gumm percebe que a relação dele com esse mundo é apenas visual, e não de vivência, 
é que ocorre uma quebra na ‘hipnose’ mencionada por Debord.

A descoberta por parte do personagem da ilusão que o rodeia, porém, não significa um 
final redentor na literatura de Philip K. Dick, em especial em Time Out of Joint. Ragle Gumm, 
mesmo depois de saber que fora enganado para favorecer o governo em conflito espacial, decide 
lutar no conflito ao lado dos habitantes da colônia lunar. A revelação de uma suposta ‘verdade’ 
não leva ao alívio ou à liberdade – pelo contrário, leva a uma nova tensão. 

É nesse estado então de constante tensão que parece se desenvolver a relação da imagem técnica 
com o real. Da mera mediação, passando pela cópia e chegando até mesmo a produzir uma nova realidade 
de simulacro, as imagens técnicas inauguram um paradigma de representação que problematiza o 
entendimento e a percepção dos discursos formadores do real. O filme Matrix e o romance Time Out of 
Joint apresentam discussões pertinentes sobre essa temática, apresentando os efeitos e desloca-
mentos que ocorrem quando a realidade passa a ser vista como mais uma imagem.  
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GELIC-UFRJ (vinculado ao GELIC-USP, &quot;Grupo de Estudos de Línguas em Contato&-
quot;). O projeto de pesquisa sob sua direção, &quot;Efeitos do contato linguístico: aspectos 
morfossintáticos do Português Huni-Kuin&quot;, contou com o apoio financeiro da FAPERJ 
(edital APQ 1, processo E-26/ 111.344/ 2013) e envolveu trabalho de campo nos municípios 
acrianos de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, assim como nas cinco aldeias Huni-Kuin 
da Terra Indígena do Rio Breu. 
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Debora Ribeiro L. Zoletti é professora Adjunto III (DE) da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ/IM/Campus Nova Iguaçu) e, na instituição, atua como pesquisadora no Gru-
po de Pesquisa Variação e Uso VARIUS/CNPq/UFRRJ. Também é pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa/CNPq LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR LATINO-AMERICANO/UFRJ. Além 
disso, também desenvolve pesquisa na área do Ensino de E/LE como Coordenadora de Área do 
Subprojeto PIBID/CAPES/Letras/Espanhol/IM/UFRRJ. Possui Doutorado (2009) e Mestrado 
(2005) em Letras Neolatinas/Literaturas Hispânicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Possui Bacharelado (2002) e Licenciatura (2003) em Letras Português-Espanhol tam-
bém pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Literaturas Hispânicas, atuando principalmente nos temas vinculados à Literatura 
Hispânica moderna. Suas últimas publicações foram: 1) “Ensino de Espanhol e Tecnologias de 
Informação e Comunicação: um diálogo entre escola e universidade.” In: Rosa Maria Marcos 
Mendes; Jean Rodrigues Sales. (Org.). As ações do Pibid da UFRRJ: pesquisa e Ensino na Bai-
xada Fluminense. 1ed.Rio de Janeiro: E-Papers, 2014, v. , p. 65-84.; 2) “Mario Vargas Llosa e o 
imaginário da selva amazônica: uma experiência libertadora.” In: III Congresso Internacional do 
Núcleo de Estudos das Américas, 2012, Rio de Janeiro. DVD. Rio de Janeiro: UERJ/NUCLEAS/
FCE, Faculdade de Direito, 2012. v. 1.; 3) “José Lezama Lima e Dulce María Loynaz: um des-
vendar da poesia cubana”. In: El pensamiento y la expresión americana. El pensamiento y la 
expresión americana. Rio de Janeiro: UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, 
2011, v. 4, p. 127-142.; 4) “A cidade hispano-americana moderna segundo a poética de Alfonsina 
Storni e Magda Portal.” In: Provocações da cidade. Rio de Janeiro: 2009, v. 1, p. 175-190.  

Elisa Abrantes, professora adjunta de Língua Inglesa e suas literaturas da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, coordenadora do Projeto PIBID na área de língua inglesa da UFRRJ e 
representante da ABEI (Associação brasileira de estudos irlandeses) no Rio de Janeiro, traduziu 
o ensaio “Uma história do conceito “moderno’” para a presente coletânea. Possui experiência 
na área de Letras, com ênfase em literaturas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Irlanda, Escócia, povos celtas, nacionalismo e identidade nacional. Possui pós-
doutorado em Estudos Irlandeses pela USP (2015), linha de pesquisa Literatura e História. É 
doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF, 2010) e mes-
tre em Letras – Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
(UERJ, 2005). 

Fátima Maria de Oliveira, doutora em Letras pela PUC/RJ, é professora de Ensino Médio 
de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do CEFET/RJ.  Participa do Grupo de Pesquisa 
– CNPq, Afro-brasileiros, Discurso, Estudos Literários e Culturais e leciona nos cursos de Pós-
Graduação lato sensu “Relações etnicorraciais e educação” e “Letramento(s) e práticas educacio-
nais”, ambos no CEFET/RJ. Faz parte também do Programa de Mestrado em Relações Etnicor-
raciais na mesma Instituição. Publicou, em 2007, pela Editora Caetés, o livro  Correspondência 
de Lima Barreto: à roda do quarto, no palco das letras. 

Hans Ulrich Gumbrecht, teórico e crítico literário norte-americano, nasceu em Wüzburg, Ale-
manha. Professor de Literatura nos Departamentos de Literatura Comparada, Francês-Italiano e 
Espanhol-Português da Universidade de Stanford, Califórnia, é autor de uma vasta obra ensaística. 
No Brasil, foram publicados vários livros, sendo os mais recentes Produção de presença: o que 
o sentido não consegue transmitir (Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2010), Graciosidade e estagna-
ção: ensaios escolhidos (Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2012), Atmosfera, ambiência, Stimmung: 
sobre um potencial oculto da literatura (Contraponto; Ed. PUC-Rio,2014), Serenidade, presença 
e poesia (Relicário Edições, 2016). 
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Munira Hamud Mutran, docente de Literaturas de Expressão Inglesa na Universidade de São 
Paulo, onde concluiu o mestrado (1970) e o doutorado (1977). Defendeu tese de livre-docência 
(2000), após realizar pesquisa de pós-doutorado em Royal Holloway College (1994) e em Mid-
dlesex University (1996). Durante suas atividades na docência, na pesquisa e no atendimento à 
comunidade, estabeleceu vários elos com universidades e associações no país e no exterior. Rea-
lizou convênios para promover estudos irlandeses, principal foco de sua produção bibliografia 
e docência. Fundou a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses (ABEI) e foi sua presidente 
até 2008. É co-editora do ABEI Journal – the Brazilian Journal of Irish Studies e co-editora da 
série & quot: Lectures & quot, publicada pela Cátedra de Estudos Irlandeses W. B. Yeats – USP, 
da qual é diretora. Participou de inúmeros eventos no Brasil e no exterior, destacando-se os 
convites para as conferências de abertura dos congressos em University College Cork, Irlanda 
(2005), AEDEI International Confererence, na Universidade de Valladoid, Espanha (2006) e do 
Simpósio em St Marys College, Inglaterra (2011). É membro do Conselho Consultivo do Progra-
ma & quot: Universidade Aberta à Terceira Idade &quot, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária desde 2002. Em 2008 foi homenageada com o volume Ireland in Brazil (560 pági-
nas), com a participação de escritores, críticos e pesquisadores de vários países. No mesmo ano 
recebeu o título de &quot:Doctor Honoris Causa on Literature &quot; da National University of 
Ireland, Maynooth. Atualmente, é professora associada (sênior), ministrando disciplinas e orien-
tando dissertações, teses e pós-doutorado no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Nelma Medeiros é membro da NovaMente, professora do Departamento de Filosofia da UFRRJ 
e pesquisadora do ...etc – Estudos Transitivos do Contemporâneo (Grupos de Pesquisa do Brasil/
CNPq). Tem mestrado em História (UFF) e doutorado em Filosofia (UFRJ). Atualmente faz está-
gio pós-doutoral no Departamento de Teoria Literária da UNICAMP, sob orientação do Prof. Dr. 
Alcir Pécora. Seu tema de estudo é a produção poética e a prosa de ficção de Hilda Hilst.

Patrícia Dias Guimarães, pesquisadora independente, é doutora em História Social da Cultura 
pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PU-
C-RJ) (2008), onde também se tornou mestre, com pesquisa na área de História da Arte (2002).  
Seus estudos focalizam, sobretudo, crítica de arte, história da arte moderna e contemporânea, 
história da cultura, arte e sociedade. 

Regina Lúcia de Faria, organizadora da presente coletânea, é professora adjunta de Literatura 
Brasileira no curso de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) desde 
2010. Fez mestrado e doutorado na PUC-RJ e doutorado-sanduíche na Universidade de Stan-
ford, Califórnia. De 1999 a 2002, foi professora leitor no Instituto de Línguas Românicas da 
Universidade de Aarhus, Dinamarca. Sua pesquisa é centrada, principalmente, em crítica literária 
brasileira.
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Este livro foi publicado pela Edur - Editora da UFRRJ em dezembro de 2018
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