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Viagens



Fig. 7 Dona Olívia Guedes Penteado, Blaise Cendrars, Tarsila do Amaral,   
 Oswald de Andrade Filho (Nonê) e Oswald de Andrade na fazenda Santo   
 Antônio, Araras, São Paulo, 1924.

Fig. 8 Croquis presente no livro Feuilles de route, de Blaise Cendrars, de 1924  
 Desenhos de Tarsila do Amaral.

Fig. 9 Mário de Andrade, em foto tirada durante suas viagens pelo país, em 
  17 de junho de 1927. "Eu voltando do passeio por Assacaio. Monstro 
  à mostra", escreveu ele sobre a imagem.

Fig. 10 Le Corbusier e Josephine Baker em sua primeira viagem ao Brasil, 1929.

Fig. 11 Blaise Cendrars a bordo do Le Formose, com destino ao Brasil, 1924. 
  Coll. Miriam Gilou Cendrars, do "Album Cendrars" publicado em 
  "la Pleiade" (Gallimard), com uma iconografia escolhida e comentada 
  por Laurence Campa.

Fig. 12 A Negra, Tarsila do Amaral, 1923 . Óleo s/ tela, 100 x 81,3 cm
  Fonte: MAC-USP. 

Fig. 13 Correspondência do ano de 1925 de Blaise Cendrars para 
  d. Olívia Guedes Penteado, na qual pede fotos de obras de Aleijadinho.

Fig. 14 Auto-retrato, com a legenda "Praia do Chapéu Virado, Belém, Maio 1927
  Mario de Andrade na praia em traje preto de banho"
  Fonte: Acervo IEB-USP.

Fig. 15 Capa do livro Feuilles de route, de Blaise Cendrars, de 1924
  Desenhos de Tarsila do Amaral.

Montagem: Dilton Lopes
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para problematizar a imbricação, necessariamente 

tensa, entre pensamento moderno e pensamento selvagem, 

entre vanguardas artísticas e experiências de alteridade que 

podem ser aproximadas ao campo da etnografia, explora-

mos neste capítulo as já famosas viagens dos artistas auto-

proclamados “modernistas” 1 pelo país nos anos 1920: duas 

em 1924, ao Rio e a Minas, conhecidas como de “descoberta 

do Brasil”, narradas nos trabalhos do grupo (sobretudo lite-

ratura e pintura) e no próprio Manifesto da poesia Pau-Brasil 

(1924) redigido por Oswald de Andrade (1890, São Paulo – 

1954, São Paulo); e duas, de 1927 e de 1928-1929, pelo Norte 

e Nordeste do país, conhecidas como “viagens etnográficas”, 

narradas nos diários de viagem de Mário de Andrade (1893, 

São Paulo – 1945, São Paulo),2 que foram publicados em  

O turista aprendiz (livro póstumo e série de crônicas no Diário 

Nacional). 

As viagens “modernistas” pelo país, e o enorme debate 

entre os viajantes que delas participaram, fazem parte de um 

mesmo processo intelectual coletivo determinante na histó-

ria da institucionalização do serviço de patrimônio no Brasil. 

Entretanto, provavelmente em decorrência do rompimento 
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entre os Andrades (Mário e Oswald), ocorrido em 1929, as 

propostas e viagens anteriores – quando o debate patrimo-

nial efetivamente emergiu no grupo “modernista” – pare-

cem ainda ser menosprezadas na história intelectual mais 

“oficial” do campo da preservação do patrimônio, com um 

evidente silenciamento, sobretudo, da participação ativa do 

outro Andrade, Oswald3, na construção desse debate patri-

monial no país. 

Essas viagens também são anteriores à publicação da 

revista Documents (de 1929 a 1930, como vimos no capítulo 

anterior)4 e podem ser relacionadas com outras viagens an-

teriores que se aproximaram de questões etnográficas como 

a de Warburg entre os ameríndios e a de Geddes entre os 

indianos (v. 1). Experiências palimpsésticas que mostraram 

que os deslocamentos das viagens – qualquer viagem, por 

princípio, atravessa fronteiras e limites de vários tipos – não 

são somente geográficos, entre lugares, mas também, e so-

bretudo, entre tempos distintos, o que os relaciona à ques-

tão da memória, voluntária ou involuntária. 

Uma viagem é sempre uma experiência de movimento, 

de deslocamento. Esses deslocamentos, além de espaciais, 

são também temporais, mnêmicos. Em cada nova narrativa 

de viagem, outras viagens anteriores, ou anteriormente nar-

radas por outros viajantes, são atualizadas: rememoradas, 

retomadas e remontadas. As viagens e os tempos se mistu-

ram inextricavelmente nessas narrativas. 
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A compreensão da viagem como deslocamento temporal 

explica também a emergência, a partir dessas primeiras via-

gens pelo país nos anos 1920, da preocupação patrimonial 

entre os artistas “modernistas”, anteriormente mais preocu-

pados com propostas de futuro ou “futuristas”5. Enquanto 

as vanguardas modernas europeias, fascinadas com objetos 

ditos “primitivos”, decorrentes da expansão das explorações 

coloniais e das missões etnográficas, exaltam viagens para 

paisagens longínquas, distantes da Europa, os artistas bra-

sileiros viajam para dentro do país6. Essas viagens internas 

provocam o debate que os leva a atualizar o passado do país, 

em particular quanto à invasão, exploração e colonização 

europeias, como podemos perceber já no título do Manifesto 

da poesia Pau-Brasil (1924), ainda radicalizado no Manifesto 

Antropófago (1928), ambos redigidos por Oswald de Andrade.

Essas viagens foram fundamentais para a história da 

institucionalização do serviço de patrimônio no país, uma 

vez que estão diretamente relacionadas tanto a propostas 

anteriores redigidas por Blaise Cendrars (1924) e Oswald de 

Andrade (1926 e 1930), quanto ao conhecido anteprojeto as-

sinado por Mario de Andrade (1936), considerado como base 

para a criação do SPHAN (hoje IPHAN), em 1937. Buscamos, 

assim, neste capítulo, aproximar essas viagens modernas 

das etnografias, narrações, memórias, mas, também, das 

discussões patrimoniais7. 
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Lévi-Strauss, no livro Tristes Trópicos, em que narra sua vi-

vência no país nos anos 1930 – viagem que o aproxima também 

dos artistas “modernistas” paulistas –, destaca essa relação en-

tre viagem e memória. Na parte final do livro, ele se pergunta: 

“Seria então isso a viagem? Uma exploração dos desertos de 

minha memória, e não daqueles que me rodeavam?” (1996 

[1955], p. 404). Como também faz Oswald de Andrade em seu 

livro Pau-Brasil (1925), que inicia com Pero Vaz de Caminha 

(após a remontagem do manifesto de 1924 com o título “fala-

ção”), e passa por vários outros viajantes, “descobridores” ou 

exploradores conhecidos, se apropriando de textos famosos e 

os remontando em versos. Lévi-Strauss também convoca em 

seu livro vários desses antigos exploradores. Oswald chamava 

os viajantes “modernistas” de “descobridores” – daí essas via-

gens serem conhecidas como “descoberta do Brasil” – numa 

clara paródia às outras narrativas de “descobertas” do país, 

desde Pero Vaz de Caminha, em uma irônica busca de emba-

ralhar “descobridores” e “descobertos”. 

Cada viajante ao recorrer a fragmentos de experiências 

de viagens passadas de outros viajantes, já narradas nos res-

pectivos relatos de viagens, realiza montagens. Montagens 

de tempos, experiências e viagens heterogêneos, “de perío-

dos e de regiões heterogêneas”, são frequentes em narrativas 

de viagens por rememoração – quando a própria narrativa é 

outra experiência de memória –, a partir de “episódios sem 

relação aparente” quando “os tempos e lugares se chocam”, 

como Lévi-Strauss explicitou magistralmente em seu livro:
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No final das contas, sou prisioneiro de uma alternativa: ora 

viajante antigo, confrontado com um prodigioso espetáculo do 

qual tudo ou quase me escapava – pior ainda, inspirava troça 

e desprezo –, ora viajante moderno, correndo atrás dos vestí-

gios de uma realidade desaparecida. Nessas duas situações sou 

perdedor, e mais do que parece: pois eu, que me lamento dian-

te das sobras, não seria impermeável ao verdadeiro espetáculo 

que está tomando forma neste instante, mas para cuja obser-

vação meu grau de humanidade ainda carece de sensibilidade 

necessária? Dentro de algumas centenas de anos, neste mesmo 

lugar, outro viajante, tão desesperado quanto eu, pranteará o 

desaparecimento do que eu poderia ter visto e me escapou. 

Vítima de uma dupla inaptidão, tudo o que percebo me fere, 

e reprovo-me em permanência não olhar o suficiente. Muito 

tempo paralisado por esse dilema, parece-me, no entanto, que 

o líquido turvo começa a repousar. Formas evanescentes ga-

nham nitidez, a confusão dissipa-se lentamente. Que ocorreu, 

afinal, senão a fuga dos anos? Rolando minhas recordações em 

seu fluxo, o esquecimento fez mais do que gastá-las e enterrá-

-las. O profundo edifício que construiu com esses fragmentos 

oferece a meus passos um equilíbrio mais estável, um dese-

nho mais claro para a minha vista. Uma ordem substitui-se 

a outra. Entre essas duas escarpas que mantêm distanciados 

meu olhar e seu objeto, os anos que as destroem começaram a 

acumular os destroços. As arestas vão se arredondando, peda-

ços inteiros desabam; os tempos e os lugares se chocam, se 

justapõem ou se invertem, como os sedimentos deslocados 
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pelos tremores de uma crosta envelhecida. Determinado por-

menor, ínfimo e antigo, prorrompe como um pico, enquanto 

camadas inteiras de meu passado afundam sem deixar rastro. 

Episódios sem relação aparente, oriundos de períodos e de 

regiões heterogêneas, deslizam uns por cima dos outros 

e, de repente, imobilizam-se num semblante de castelo sobre 

cuja plantas um arquiteto mais sensato do que minha história 

teria meditado (Lévi-Strauss, 1996 [1955], p. 44, grifos nossos).

Não podemos esquecer que Tristes Trópicos só foi escrito 

vinte anos após a chegada do antropólogo ao Brasil e dez 

anos após seu exílio norte-americano durante a Segunda 

Guerra: “foram necessários vinte anos de esquecimento para 

me levarem ao tête-à-tête com uma experiência antiga cujo 

sentido me fora recusado, e a intimidade, roubada, outrora, 

por uma perseguição tão longa quanto a Terra” (1996 [1955], 

p. 45). A questão da memória está presente em todo o li-

vro, profundamente proustiano – ao tratar dos “vestígios”, 

“fragmentos”, “destroços” – nos obrigando, em sua leitura, 

a aproximar as ideias de viagem, experiência e memória. 

Segundo Vincent Debaene, em seu belo livro L’adieu au vo-

yage (O adeus à viagem): “a invenção da viagem moderna ti-

nha por corolário a invenção de um passado perdido (...) o 

adeus não à possibilidade geográfica, mas a essa concepção 

da própria viagem como competição pelo acesso à diferença 

‘antes que seja tarde demais’” (2010, p. 473). Poderíamos até 
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mesmo, para facilitar essa compreensão, propor um subtítu-

lo, que já estaria implícito, para Tristes Trópicos: “Em busca da 

viagem perdida”. 

Mas se esses nomes absorveram para sempre a imagem que 

eu formava dessas cidades, assim o fizeram transformando-as 

e submetendo às suas próprias leis o seu reaparecimento em 

mim; tiveram por consequência tornar essa imagem mais bela, 

mas também diferente daquilo que as cidades da Normandia 

e da Toscana podiam ser na realidade, e agravar a futura de-

cepção de minhas viagens com o incremento que davam às 

alegrias arbitrárias de minha imaginação. Exalçavam a ideia 

que eu fazia de certos lugares da terra, tornando-os mais parti-

culares e por conseguinte mais reais. Não imaginava então as 

cidades, as paisagens, os monumentos, como quadros mais ou 

menos agradáveis, recortados aqui e ali numa mesma matéria, 

mas cada um deles como um desconhecido, essencialmente 

diferente dos outros, por que minha alma ansiava e que lhe 

seria proveitoso conhecer (Proust, 1987 [1913], p. 373,  v. 1, gri-

fo nosso).

Lévi-Strauss, como Proust, demonstra bem em seu livro 

como as rememorações são montagens de tempos e espaços 

heterogêneos que se chocam constantemente nessas narra-

tivas. Em busca do tempo, ou da viagem, perdidos, encontra-

mos várias digressões, associações inesperadas, choques de 
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imagens, aproximações bruscas de fragmentos diferentes, 

que também são características do pensamento em estado sel-

vagem, como exemplificado com a ideia lévi-straussiana de 

bricolagem. Bricolagem como montagem, como narrativa 

de viagem, narrativa como passagem ou limiar entre pen-

samento selvagem e pensamento moderno das vanguardas. 

Como Siegfried Kracauer, próximo de Benjamin e de Bloch, 

tão bem escreveu, partindo de Baudelaire, comparando os 

viajantes às crianças em um texto de 1925 intitulado “A via-

gem e a dança”: 

O objetivo da viagem moderna não é o objetivo de fato advo-

gado, mas sim simplesmente um lugar novo; o que lhe é soli-

citado é menos uma paisagem específica do que a estranheza 

de seu rosto. Daí a predileção pelo exótico, de que se está ávido 

para descobrir por que este é completamente diferente, e não 

por que este já teria sido imaginado em sonho (...) A aventura 

do movimento em si, é isso que provoca o entusiasmo; o des-

lizamento fora de espaços e tempos normais que ainda não 

foram mensurados que excita a paixão (...) Nós somos como 

crianças quando viajamos, gozamos como em um jogo 

de velocidade nova, da errância livre, da visão sinótica de 

complexos geográficos que antes não se poderia observar. 

(Kracauer, 2008 [1925], p. 24, grifo nosso). 
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Viajantes sem temor, quantas nobres histórias

Lemos em vosso olhar profundo com os lastros!

Mostrai em vosso escrínio essas ricas memórias, 

Jóias mais raras do que a etérea luz dos astros 

(Baudelaire, “A viagem”, 1995 [1862], p. 216).

Esse livro tão singular de Lévi-Strauss, que narra os trópi-

cos como tristeza, sem dúvida dialoga com outras “etnogra-

fias surrealistas”, para usar novamente o termo de Clifford 

(2008 [1981]), como aquela que vimos em Leiris, da África, 

narrada como fantasma. A presença de André Breton logo 

no relato inicial do livro – relato de outra viagem, posterior, 

de fuga da França ocupada pelos nazistas para o exílio em 

Nova Iorque –, é significativa. Essas narrativas etnográficas 

vão bem além dos cânones acadêmicos e científicos ao reve-

lar todo o caráter iniciático das viagens – no sentido de ritual 

de passagem, de experiência intensa de alteridade. Nesses 

livros, nos relatos de viagens que também são montagens 

impuras, há um esforço de articulação entre o artístico (no 

caso, literário) e o etnográfico (tido por científico) para nar-

rar a iniciação às viagens (ou “batismo” etnográfico). 

No texto da contracapa da versão original do livro Tristes 

Tropiques, provavelmente escrito por Jean Malaurie, diretor 

da coleção Terre Humaine da editora Plon onde o livro foi pu-

blicado, pode-se ler: “Mais do que um livro de viagem, trata-

-se de um livro sobre a viagem (...) Claude Lévi-Strauss deseja 
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assim se reconectar com uma tradição da viagem filosófica 

ilustrada pela literatura desde o século XVI até meados do 

século XIX, quer dizer, antes que, por um lado, uma austeri-

dade científica mal compreendida, e, por outro, um fascínio 

despudorado e sensacionalista pelo outro, tenham feito es-

quecer que se corre o mundo, antes de mais nada, em bus-

ca de si mesmo” (1955). Uma forma de descolonização de si 

mesmo – um “deixar de ser colonialista de si mesmo” como 

vimos com Viveiros de Castro – pelo encontro com o Outro 

(os vários outros). 

Além disso, se partimos do inevitável intrincamento en-

tre viagem, narrativa e etnografia, podemos pensar a pró-

pria etnografia como um tipo de experiência de alteridade 

radical – para além da prática metodológica do campo da 

antropologia a que foi restrita após esses anos iniciais menos 

especializados e normativos. Tal experiência de alteridade 

radical poderia estar bem próxima da experiência artística, 

como ocorreu de fato com artistas surrealistas na França e 

“modernistas” no Brasil, quando vanguarda e “primitivida-

de” se articularam em busca dessas experiências de alteri-

dade radical. As experiências artístico-etnográficas radicais 

– chamadas por James Clifford, como vimos, de surrealismo 

etnográfico (2008 [1981], p. 121) – dessas viagens iniciáticas, 

são apreendidas de forma necessariamente fragmentária, a 

partir de lampejos de memória das vivências intensas, que 

depois são montados em diferentes formas narrativas. Ao 
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relacionar as narrativas de viagens com as montagens, é pos-

sível pensar a própria viagem como uma forma de monta-

gem ou, ainda, a montagem como uma viagem, um tipo de 

deslocamento permanente. 

Clifford, em palestra intitulada “culturas viajantes” 

(Clifford in Arantes, 2000, p. 51), mostrou como a etno-

grafia do século XX se formou a partir da viagem moderna 

como “prática espacial” – como tão bem explicou Michel 

de Certeau em suas “artes de fazer” da Invenção do cotidiano 

(1990 [1980])8 – mas que a etnografia, em suas práticas mais 

normativas da antropologia do século XX, passou a privile-

giar as relações fixas de moradia (do “estar lá”) sobre as mais 

instáveis de viagem (o “chegar lá”). Clifford incitava a pensar 

a própria ideia de cultura como uma forma de viagem. Cada 

cultura poderia ser pensada como uma possível viagem para 

outras culturas distintas e, assim, repensaríamos a prática 

etnográfica a partir das relações de viagens, como ocorria 

em seu momento de emergência no campo da antropologia 

quando experiências etnográficas tratavam culturas como 

relações de viagens. Não podemos esquecer que, nesse mo-

mento inicial, as práticas de etnografia urbana, ainda sem 

esse nome, surgiram, muitas vezes, junto às etnografias de 

povos distantes. Assim ocorreu com Lévi-Strauss em São 

Paulo nas “etnografias de domingo”, um tipo de treino urba-

no do “olho do etnógrafo”, como no título do belo artigo de 

Leiris na revista Documents. 
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Nessa mesma palestra, Clifford novamente chamou aten-

ção para os surrealistas, agora para suas formas de morar 

não fixas. Eles muitas vezes viviam em hotéis ou locais tran-

sitórios. Também, muitas vezes, Oswald de Andrade e outros 

“modernistas” estavam em viagens: para perto (urbanas), 

para longe (missões etnográficas) ou mesmo para dentro 

(mnêmicas ou psíquicas). Essas viagens móveis ou imóveis, 

formavam “culturas viajantes” (e também culturas da via-

gem) diretamente vinculadas a dois aspectos fundamentais 

tratados por Ilka Boaventura Leite no texto “Uma etnografia 

da viagem” (do livro Antropologia da viagem): “a transitorieda-

de e a indeterminação” (1996, p. 96). Eram artistas viajantes 

e, se pensarmos a etnografia como forma de viagem, eram 

também “etnógrafos” que narravam suas viagens. Como re-

feriu-se Leiris – ainda em seu belo texto sobre o “olho do et-

nógrafo” – trata-se também da formação de um outro modo 

de olhar, fragmentado, descontínuo e inacabado como tam-

bém apontado por Sérgio Cardoso em “O olhar viajante (do 

etnólogo)”: 

O olhar que não descansa sobre a paisagem contínua de um 

espaço inteiramente articulado, mas se enreda nos interstícios 

de extensões descontínuas, desconcertadas pelo estranhamen-

to. Aqui o olho defronta constantemente com limites, lacu-

nas, divisões e alteridade, conforma-se a um espaço aberto, 

fragmentado e lacerado. Assim trinca e se rompe a superfície 
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lisa e luminosa antes oferecida à visão, dando lugar a um 

lusco-fusco de zonas claras e escuras, que se apresentam 

e se esquivam à totalização. E o impulso inquiridor do 

olho nasce justamente desta descontinuidade, deste ina-

cabamento do mundo: o logro das aparências, a magia das 

perspectivas, a opacidade das sombras, os enigmas das falhas, 

enfim, as vacilações das significações, ou as resistências que 

encontra a articulação plena da sua totalidade. Por isso o olhar 

não acumula e não abarca, mas procura; não deriva sobre uma 

superfície plana, mas escava, fixa e fura, mirando as frestas 

deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a cada 

instante sua empresa de inspeção e interrogação (Cardoso in 

Novaes, 1988, p. 349, grifos nossos).

Como bem destacou Cardoso, viajar “não é dado a to-

dos”: essas viagens exigem saltos, riscos, descentramentos, 

desafiam continuidades, seguranças e homogeneidades. 

Tornar-se viajante é estar em movimento permanente, em 

constantes deslocamentos que redefinem certezas sempre 

provisórias, distanciamentos e transformações de convic-

ções arraigadas. As viagens desinteressadas, não instrumen-

talizadas, são sempre experiências de estranhamento, de 

encontro com a alteridade (por vezes intensa ou radical), de 

despaisamento (do francês, dépaysement, de sair de seu país, 

de sair da “zona de conforto”), mas também, como já afirma-

mos, são “empreitadas no tempo”. A antropologia (a partir 
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da etnografia) “que guarda um vínculo umbilical com as via-

gens, tem, portanto, muito a apreender delas... desde que 

renuncie, porém, a instrumentalizá-las (...) que esqueça por 

um momento suas viagens interessadas, e que procure aque-

las que, tendo seus objetivos menos nítidos, lhe permitam 

concentrar-se no sentido do ato mesmo de viajar” (Cardoso 

in Novaes, 1988, p. 360). 

A viagem pode ser vista também como uma forma de 

conhecimento como sugere Fernanda Peixoto (2015) a par-

tir de uma ideia da “viagem como formação”, como expe-

riência constitutiva do próprio campo da antropologia. 

Paradoxalmente, esse campo parece ter transformado a “via-

gem como formação” a partir de uma experiência iniciática, 

em uma instrumentalização da viagem como campo de estu-

dos. A viagem desinteressada seria como uma “ponte entre 

dois mundos”, como “construção de pontos de vista”, outras 

perspectivas e miradas, como “operador reflexivo e narra-

tiva”, nos termos de François Hartog, ou ainda como “ope-

rações”, nos termos Michel de Certeau, ambos citados por 

Peixoto ao buscar relacionar tanto os campos da antropolo-

gia e da história quanto aqueles da antropologia e das artes, 

atravessando fronteiras para “exercitar um descentramento 

permanente do olhar” que interpela “criticamente um certo 

projeto de modernidade” (Peixoto, 2015, p. 26). 

Tentamos entender essas viagens iniciáticas, suas nar-

rativas, como montagens de fragmentos mnêmicos de 
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deslocamentos entre tempos, culturas, naturezas e espaços 

heterogêneos. Montagens que nos fazem conhecer, a par-

tir desses choques resultantes de deslocamentos e descen-

tramentos promovidos pelas viagens, alteridades radicais e 

fantasmáticas, sempre contaminadas, reforçando, como nos 

palimpsestos (v. 1), que toda e qualquer busca de pureza cul-

tural ou de salvaguarda de certa autenticidade está fadada à 

decepção. Decepção ainda presente em vários trechos de re-

latos etnográficos, até mesmo em “etnografias surrealistas”. 

A conhecida frase que inicia Tristes trópicos é instigante: 

“Odeio as viagens e os exploradores” (Lévi-Strauss, 1996 

[1955], p. 15). Encontramos algo bem próximo no início de 

O turista aprendiz: “Não fui feito para viajar, bolas!” (Andrade, 

2002 [1943], p. 51, primeira nota datada de 7 de maio de 

1927)9. Lévi-Strauss ao final de Tristes Trópicos ainda excla-

ma “adeus, selvagens! adeus, viagens!” (Lévi-Strauss, 1996 

[1955], p. 443), e a segunda parte da primeira edição do livro 

O turista aprendiz10, “A viagem etnográfica”, termina com a 

descrição de uma dança da morte do Matroá na Paraíba (em 

5 de fevereiro de 1929): 

Matroá levou um tombo e principiou se estorcendo. Então os 

bugres de mentira principiaram uma figuração nova, circulan-

do em torno do moribundo e acabando com a vida dele, fre-

chando-o. Matroá se defendia, também frechando pra um lado 

e pra outro. De-repente se levantou, vivinho. A dança da morte 

acabara e Matroá dançava como todos, vivo feito eu e vós. 
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Esse relato termina por: “Mas tudo vai se acabando ago-

ra que o Brasil se principia...” (Andrade, 2002 [1943], p. 51, 

p. 285). As despedidas ou mortes ao final das narrativas de 

viagem, parecem apontar para outros começos, sugerindo 

talvez que a despedida ou a morte sejam relativas também 

ao fim de uma crença na “pureza” original da cultura/natu-

reza “primitiva”, “selvagem”, “bugre” ou popular, que seria 

completamente desmontada e remontada pela própria expe-

riência, não instrumentalizada, das viagens de “descobertas”. 

A viagem iniciática leva o viajante etnógrafo a desvendar 

que a “pureza é um mito” – como insistiu Hélio Oiticica após 

sua experiência das favelas no Rio de Janeiro, nos anos 1960 

–, leva-o a descobrir a impureza fundamental de toda e qual-

quer cultura assim como de sua não separação da(s) nature-

za(s). Trata-se do grande paradoxo das viagens exploratórias, 

sobretudo no campo da antropologia: quando se “descobre” 

uma cultura outra, tida por selvagem, esta já está, invaria-

velmente, contaminada por outras, – até mesmo pelo pró-

prio contato com aquele que a “descobriu”, pois a suposta 

alteridade “pura” e “preservada”, que ele buscava acessar, já 

seria “corrompida”, contaminada por sua simples presença 

–, como em um palimpsesto (v. 1). 

“Descobridores” e “descobertos” estão indissociavelmen-

te vinculados. Trata-se também da descoberta tautológica de 

que o “Outro” é de fato um outro, que o pensamento do 

“Outro” é um outro pensamento, e o “Outro” do outro, como 
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nos diz Eduardo Viveiros de Castro11, é ainda outro (ou vários 

outros), mas essa alteridade radical se transforma pela pró-

pria aproximação e compreensão desses vários outros pelo 

etnógrafo ou viajante, que também não será mais o mesmo. 

A alteridade radical seria impossível de ser acessada em sua 

suposta “pureza”, uma vez que só restariam os resíduos he-

terogêneos do estranhamento “original”. De perto, nem os 

“selvagens” são tão selvagens nem os “civilizados” tão ci-

vilizados, essas categorias passam a se confundir e perdem 

o sentido unívoco. A “descoberta” se aproxima assim tam-

bém de um descobrir-se pelo contato com o “descoberto”, 

um despir-se, uma autodescoberta. O grande desafio, como 

Oswald de Andrade tão bem percebeu, ao radicalizar e, as-

sim, se distanciar da ideia do Pau-Brasil com a proposta da 

Antropofagia, seria deixar de lado essa “decepção” ou “frusta-

ção” dos antropólogos, dos etnógrafos, mas também dos fol-

cloristas ou conservadores do patrimônio cultural, de uma 

alteridade “corrompida”, não “preservada” em sua suposta 

pureza “original”, e entender a inevitável contaminação12 

não mais como uma “retórica da perda”13 de uma “identida-

de” única, mas sim como uma potência crítica e criativa da 

“devoração” antropofágica, como veremos mais detalhada-

mente no próximo capítulo. 

Oswald, diferentemente do desconforto expresso por 

Mário, mostrou-se um viajante nato. Em seu livro de memó-

rias escrito ao final de sua vida – diário confessional, como 
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ele diz, em resposta à solicitação feita por Antonio Candido 

– Um homem sem profissão, pode-se ler logo nas primeiras pá-

ginas: “A data de 1896 tem importância porque guarda a 

minha primeira viagem. Na minha memória afetiva ficou a 

ideia de, aos seis anos, meus pais me levarem ao Guarujá” 

(2000, p. 40). Em uma sessão de homenagem, em 1954 – ano 

da morte de Oswáld, como ele gostava de ser chamado –, 

Antonio Candido leu o belo texto “Oswald viajante”, que co-

meçava aproximando Oswald de Baudelaire. 

Num poema famoso, diz Baudelaire que, para o menino, o 

mundo é tão vasto quanto a sua imensa curiosidade, quando o 

contempla à luz da lâmpada sob a forma de mapas e estampas; 

mas fica pequeno à luz das recordações, quando já vivemos o 

bastante para medir a exiguidade em contraste com as aspira-

ções de início. 

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 

L’univers est égal de son vaste appétit. 

Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!

Aux yeux du souvenir, que le monde est petit!

Pensando que Oswald de Andrade morreu, – isso é, que par-

tiu – lembro-me da insistência da função determinada em sua 

vida e obra pelo tema da viagem; função de sonho e ideal que o 

irmanam ao menino de Baudelaire (1977 [1954], p. 53)14.



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  235

Foram muitas as viagens de Oswald e não há dúvida de 

que o tema da viagem é determinante na vida e em toda 

obra do poeta, sempre em movimento entre o “Novo” e 

o “Velho Mundo”, cruzando o Atlântico em lentos navios, 

como seus personagens, também em constante deslocamen-

to, com pontos de vista sempre mutantes, múltiplos, como 

insiste Candido: “Na sua obra, talvez as partes mais vivas e 

resistentes sejam as que se ordenam conforme a fascinação 

do movimento e a experiência dos lugares”. A ideia de via-

gem era uma forma de conhecer o seu próprio país, o Brasil, 

mesmo de longe, e por recordações fragmentárias, há uma 

clara relação entre viagem e montagem em sua obra, em sua 

escrita também fragmentária ou telegráfica, como ele dizia 

– os telegramas como a forma mais rápida de comunicação 

em longas distâncias da época. Antonio Candido chega mes-

mo a chamar o “estilo” literário – que atua por montagens 

– de Oswald de “estilo de viajante”, que seria um “estilo” em 

movimento constante: fragmentário, impuro, conflituoso. 

A viagem para ele foi isto: translação mágica de um pon-

to a outro, cada partida suscitando a revelação de chegadas 

que são descobertas. E o seu estilo, no que tem de genuíno, 

é movimento constante: rotação de palavras sobre elas mes-

mas; translação à volta da poesia, pela solda entre fantasia e 

realidade, graças a uma sintaxe admiravelmente livre e cons-

trutiva. Estilo de viajante, impaciente em face das empresas 
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demoradas; grande criador quando conforma o tema às ilumi-

nações breves do que ele próprio chamou o seu “estilo tele-

gráfico”. “Fora sempre um fragmentário” - diz do protagonista 

d’A estrela do absinto. “Em torsos quebrados, metades, estudos 

largados, concentrava, numa predileção alegre e constante, 

a força reveladora de sua arte”. Nestas linhas (que exprimem 

muito do que sentia a seu próprio respeito) percebemos todo o 

drama da sua criação, posta entre ancestralidades poderosas e 

impulsos de liberdade, que nunca se harmonizavam de modo 

a permitir uma inspiração unânime. Dissociaram-no, pelo 

contrário, em experiências sucessivas, semeando a sua obra 

de contrastes e mesmo contradições (Candido, 1977 [1954],  

p. 55, grifo nosso).

A “descoberta” do país pelos “modernistas” através des-

sas viagens iniciáticas evidenciou também que o chamado 

“primitivismo” brasileiro já era impuro, em estado selva-

gem, desde que surgiu, até mesmo por sua própria inversão 

geográfica: a “descoberta” do “primitivo” ou “exótico” não 

se dava aqui a partir do encontro com povos longínquos, 

mas sim com o “povo” de seu próprio país. Tratava-se so-

bretudo da busca de um “primitivismo” interno (bastante 

heterogêneo) e não externo (ou nas colônias), como era para 

os europeus. Por aqui também não se buscou logo nesse 

momento inicial15 uma validação científica da etnografia ou 

da arqueologia – como ocorreu na França no momento da 
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publicação da Documents –, e a discussão sobre “primitivis-

mos” (no plural, como vimos no capítulo anterior) se deu 

sobretudo através do campo da arte (literatura e pintura), a 

partir dos artistas modernos viajantes, em particular no que 

foi chamado de movimento Pau-Brasil. 

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos 

verdes da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos.

O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. 

Pau-Brasil.

(Oswald de Andrade, Manifesto Pau-Brasil, 1924)

Não há como separar as viagens “modernistas” e o debate 

patrimonial da discussão artística do grupo Pau-Brasil. Como 

se sabe, o Manifesto de poesia Pau-Brasil – que teve como símbo-

lo a bandeira nacional com a inscrição ao centro, “Pau-Brasil” 

(o primeiro produto de “exportação” nacional, explorado pe-

los colonizadores), no lugar da ainda atual divisa positivista 

francesa (de Auguste Comte: “Ordem e Progresso”) – procla-

mava claramente uma busca da “primitividade” nacional, 

muitas vezes ligada a uma ideia de “brasilidade”, tida como 

indispensável à nova arte moderna nacional. 

O Manifesto foi publicado dia 18 de março de 1924 no 

Correio da Manhã. Mário16, amigo de Oswald desde a famo-

sa Semana de Arte Moderna de 192217 e do Grupo dos 518, ficou 

no início também entusiasmado com o Manifesto e em carta 
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para Tarsila do Amaral, que também aderiu ao Pau-Brasil, 

contou que também conseguiu convencer o terceiro poeta 

Andrade, Carlos Drummond, a aderir ao novo movimento 

que ele chamava de “paubrasileirismo”19. Como veremos a 

seguir, a própria ideia de “primitivismo” cultural entre os 

Andrades era bem distinta e só se distanciou ainda mais 

com o tempo. Enquanto Mário tendia para um certo nacio-

nalismo, com uma ideia de unificação, ou homogeneização, 

cultural, Oswald tendia para um cosmopolitismo, com uma 

ideia de contaminação, ou devoração antropofágica, que 

estaria mais próxima da posterior ideia lévi-straussiana de 

pensamento em estado selvagem. 

O casal viajante Tarsiwald – como Mário chamava o casal 

Tarsila e Oswald – teve uma vida extremamente cosmopoli-

ta. Eles conheceram o poeta franco-suíço, Blaise Cendrars, 

em Paris, um ano antes de Oswald lançar o Manifesto Pau-

Brasil. Cendrars foi um tipo de “mentor” do casal na cidade, 

apresentando-o a vários artistas da cena parisiense20. Oswald 

procurou Cendrars, viajante contumaz e conhecido “explo-

rador”21, já instigado por seus poemas, como os Dix-Neuf poè-

mes élastiques publicados em 1919 (pela editora Au sans pareil, 

dirigida por Cendrars, onde o próprio Oswald publicou seu 

livro Pau-Brasil em 1925). Poemas em que Cendrars já usava 

procedimentos da colagem e da montagem, como Luiz Costa 

Lima chama atenção:
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O poema é formado como por um bloco de notícias – infor-

mações desvinculadas do contexto das experiências – aproxi-

madas apenas pela contiguidade da página, em procedimento 

semelhante ao collage da pintura e à montagem cinematográ-

fica. Desmantela-se a máquina do poema para que ele ganhe 

em ângulos e dispersa visualidade o que perdera em sonori-

dade. O poeta se faz olho voraz, atento ao experimentalismo 

dos pintores e à enormidade do que flagra. Cendrars reúne 

em um e outro à sua condição de eterno viajante; Cendrars, 

o poeta saltimbanco. Não bastaria pois compará-lo ao camera 

eye: o seu fascínio é de um turista experimental (Lima, 1991, 

p. 192, grifo nosso). 

Não podemos esquecer do aspecto inovador também de 

sua Anthologie Nègre de 1921, um trabalho de compilação22 

daquilo que ele chamou de “folclore” dos povos africanos. 

A exposição “Arte Negra” no Museu de Artes Decorativas de 

Paris e a grande repercussão das artes ditas “negra” e “pri-

mitiva” entre a vanguarda francesa também causaram um 

forte impacto no casal, que esteve rapidamente na África, 

no Senegal, considerado por Oswald o “berço escuro da hu-

manidade”. Algum tempo depois, já em 1937, Oswald fez 

um discurso memorável na Frente Negra Brasileira, como 

podemos ver no trecho em que ele cita Zumbi e Castro Alves: 

E recusai, como o Zumbi, com o preço da própria vida, o cli-

ma infernal de qualquer escravidão. Que vossas forças, negros, 
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desemboquem no porvir. Ao poeta falta a massa para que os 

grandiosos pleitos se consolidem e se cumpram. É desse fer-

mento ligado à vossa consistência que se fazem as transfor-

mações do mundo. Castro Alves teve um destino augural. Ele 

criou para o Brasil o vocábulo liberdade. 

Oswald chegou a tentar criar, sem sucesso, um outro 

movimento artístico-cultural, após a Antropofagia, nos anos 

1940, que se chamaria “Zumbi” (semelhante ao Négritude). 

Ainda nos anos 1920 ele propôs, a partir da peça Création du 

Monde – escrita por Cendrars, musicada por Millhaud e com 

cenário de Léger, apresentada pelo ballet Suédois de Rolf de 

Maré –, um balé brasileiro com o título “História da filha do 

rei”, que seria musicado por Villa Lobos e teria cenários tro-

picais de Tarsila do Amaral23. Tarsila frequentava na época o 

ateliê de Fernand Léger (grande amigo de Cendrars) e essa 

dupla interlocução já aparece em seu trabalho pictórico na 

tela “A Negra” (coleção MAC-USP), ainda pintada em Paris, 

em 1923, mas que já anunciava sua fase Pau-Brasil e o diálo-

go com a chamada “arte negra”. A presença de Cendrars nas 

obras de Tarsila e Oswald24 foi fundamental na formulação 

da própria ideia do movimento Pau-Brasil, como aparece no 

texto do Manifesto de 1924. 

Uma sugestão de Blaise Cendrars: - Tendes as locomoti-

vas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio 
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rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na 

direção oposta ao vosso destino. (Oswald de Andrade, Manifesto 

Pau-Brasil, 1924, grifo nosso)

Alexandre Eulálio chamou o movimento Pau-Brasil de 

“facção primitivista do Modernismo”; de fato, esta discussão 

sobre o(s) “primitivismo(s)” ficou bem mais forte no grupo, 

chegando a um questionamento sobre a ideia de uma certa 

“brasilidade”25, sobretudo a partir dessas viagens de “des-

coberta do Brasil” realizadas pelos “modernistas” paulistas 

durante duas festas populares, o Carnaval do Rio de Janeiro 

e a Semana Santa em Minas Gerais, na ocasião da visita de 

Cendrars ao Brasil, em 1924 (a convite de Paulo Prado26, por 

sugestão de Oswald de Andrade, amigo em comum). 

Blaise Cendrars, grande viajante desbravador, com sua 

“intuição antropológica”, como defendeu Alexandre Eulálio, 

defensor do “primitivismo” na França, teria instigado os bra-

sileiros a viajar. O poeta e escritor franco-suíço foi considera-

do por muitos estudiosos, como o próprio Eulálio, ou ainda 

Aracy Amaral e Carlos Augusto Calil, como o grande respon-

sável dessa “redescoberta” do Brasil pelos artistas brasileiros, 

como insistiu mais recentemente Frederico Coelho (2012, 

p. 32): “É depois dessa viagem que ocorrem a circulação da 

Poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade, a gestação da temá-

tica antropofágica de Tarsila, o aprofundamento da relação 

de Mário de Andrade com o folclore nacional e o processo 
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criativo que, de certa forma, desaguaria em Macunaíma.  

A presença de Cendrars é ressaltada por todos em citações 

e declarações biográficas como momento fundamental para 

suas obras.” Seu carisma, de fato, era muito forte; Mário de 

Andrade chegou a dizer em 1924 que “Blaise Cendrars es-

tourou em nós como uma granada pela manhã” (Andrade 

apud Cendrars, 1976). O poeta, que escrevera um artigo bem 

ambíguo na chegada do artista ao país27, confessa: 

Por isso amo sobretudo, da poesia viva da França, Blaise 

Cendrars, porque o mais rico de benefícios para mim. Ele me 

libertou da incompreensão do passado, pelo qual eu não vivia 

na terra do meu país e do meu tempo. Eu existia sem viver. 

Livrou-me do ritmo impessoal, dando-me, não o seu, mas o 

meu ritmo; tão diferentes estes! (Mário de Andrade, Revista 

do Brasil, março de 1924, p. 222, revista editada por Monteiro 

Lobato).

Oswald de Andrade explicou da seguinte forma essa rela-

ção do movimento Pau-Brasil com o “primitivismo” francês: 

O primitivismo, que na França aparecia como exotismo, era 

para nós, no Brasil, primitivismo mesmo. Pensei, então, em 

fazer uma poesia de exportação e não de importação, baseada 

em nossa ambiência geográfica, histórica e social. Como o pau-

-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada, denominei 
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o movimento Pau-Brasil. Sua feição estética coincidia com o 

exotismo e o modernismo 100% de Cendrars, que, de resto, 

também escreveu conscientemente poesia Pau-Brasil (Correio 

Paulistano, 26 de junho de 1949).

O poeta estrangeiro de fato os incitou a viajar, tanto que 

Tarsila declarou: “foi graças a Cendrars esta viagem coletiva 

de nossos poetas modernistas, uma verdadeira descoberta 

do Brasil profundo” (Amaral, 1938); e Oswald lhe dedicou 

seu livro de poemas Pau-Brasil (1925): “A Blaise Cendrars, 

por ocasião da descoberta do Brasil”. No entanto, os artistas 

modernos brasileiros já lutavam contra o academicismo im-

portado antes mesmo de conhecer Cendrars – uma proposta 

nitidamente anticolonial,28 que Oswald chamava de “movi-

mento de reação contra a cópia das artes estrangeiras” –, 

mas, sem dúvida alguma, a viagem pelo país em caravana, 

iniciada com a justificativa de ciceronear o poeta estrangei-

ro, os levou a repensar sua relação com seu próprio país, 

sobretudo com as festas e saberes populares e, também, com 

o passado do Brasil e a ideia de patrimônio nacional. 

A primeira viagem de “descoberta” do país dos “mo-

dernistas” paulistas foi ao Rio de Janeiro, nos festejos do 

Carnaval de 1924. A comitiva que acompanhou Cendrars era 

composta do casal Tarsiwald, Nonê (Oswald de Andrade Filho, 

ainda criança), e D. Olívia Penteado, amiga do casal e conhe-

cida mecenas que pertencia à oligarquia cafeeira. O impacto 
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da experiência do Carnaval no Rio aparece logo no início do 

Manifesto Pau-Brasil, “O Carnaval no Rio é o acontecimento 

religioso da raça”, e também na primeira frase do livro Pau-

Brasil de 1925: “O Carnaval. O Sertão e a Favela29. Pau-Brasil. 

Bárbaro e nosso”, ambos assinados por Oswald. 

Outra enorme descoberta dos paulistas, que abre o 

Manifesto e se repete também na frase inicial do livro de 1925 

é o Morro da Favella30, que o grupo visitou: “Os casebres de 

açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, 

são fatos estéticos”. A busca da “primitividade” moderna le-

vava a uma aparente ambiguidade: a favela, que poderia ser 

vista como a própria antítese de tudo o que poderia ser con-

siderado como moderno por alguns, passava a ser expres-

são de uma certa “brasilidade” procurada e glorificada pelo 

grupo Pau-Brasil. Tarsila do Amaral pintou o quadro “Morro 

da Favela” (1924) e o ofereceu como presente para Blaise 

Cendrars. 

A discussão da questão mais específica sobre o patrimô-

nio artístico nacional, outra aparente ambiguidade resul-

tante das viagens, parece ter emergido mais efetivamente 

nos debates do grupo durante a segunda viagem, de São 

Paulo a Minas Gerais, de trem31, durante as comemorações 

da Semana Santa. Novamente, ao próprio deslocamento da 

viagem se acrescentava o movimento das ruas nas festas po-

pulares. Ao grupo de “descobridores do Brasil” que havia via-

jado ao Rio durante o Carnaval se juntaram René Thiollier e 
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Gofredo da Silva Telles, que voltaram para São Paulo antes 

do final do “tour” mineiro, e também Mário de Andrade, o 

único que, em 1919, já tinha visitado Minas, para conhecer 

o poeta simbolista Alphonsus de Guimaraes32. 

A caravana visitou várias cidades mineiras como São 

João del Rei33, Tiradentes, Água Santa, Mariana, Ouro Preto, 

Divinópolis, Sabará. Em Belo Horizonte o grupo foi visitado 

pelos “meninos de Minas”, entre eles Carlos Drummond de 

Andrade (futuro chefe de gabinete do ministro Capanema). 

Depois ainda foram a Congonhas do Campo, onde se encan-

taram com a obra de Aleijadinho. Cendrars chegou mesmo 

a pensar em escrever um livro para contar a história des-

se “leproso genial”. Mário e Oswald divergiam fortemente 

sobre o escultor mineiro: enquanto Oswald o aproximava 

de um “primitivismo”, Mário recusava essa aproximação. 

Em seu ensaio sobre Aleijadinho de 1928 (mesma data do 

Manifesto Antropófago) recusava qualificar o escultor mineiro 

de “primitivo”: “Primitivo por quê? Em relação a quê? Com 

a palavra vaga, que tanto pode significar primário como tur-

tuveante iniciador de orientações estéticas novas, a gente 

salva a própria incompreensão e principalmente o medo das 

feiuras”. Essa divergência sobre o escultor34, que emergiu 

durante a viagem a Minas, também exemplifica as diferen-

ças entre os amigos com relação à ideia do “primitivo”, e 

também do “selvagem”. Enquanto Oswald valorizava a intui-

ção dita primitiva ou selvagem, algo bem próximo da ideia 
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lévi-straussiana de pensamento em estado selvagem, Mário 

valorizava mais o “primitivo” puro35 a partir de uma media-

ção crítica que passava pelo saber “erudito”. 

Abilio Guerra fez uma importante distinção entre a 

compreensão da ideia de primitivismo em Mário e Oswald 

(e também em Raul Bopp): “primitivismo que, em Mário de 

Andrade, era a reflexão crítica, passa a ser, em Oswald, a in-

tuição” (2010, p. 268). Guerra retomou uma série de estudos 

sobre a construção da visão de Mário de Andrade sobre a 

cultura e o homem brasileiros. A visão do poeta “teria sido 

construída a partir de três perspectivas básicas: os estudos 

antropológicos de Frazer, Tylor e Lévy-Bruhl; a psicanálise 

freudiana; e a filosofia de Keyserling” (2010, p. 246) para 

rebatê-los e mostrar como a “valorização do primitivo” em 

Mário de Andrade, sobretudo em Macunaíma, não é basea-

da, como propõe Telê Lopez, em Keyserling, nem na oposi-

ção civilizado/primitivo, mas sim, retomando Alfredo Bosi, 

na sua coexistência: “o moderno da perspectiva crítica e o 

arcaico da composição rapsódica” (2010, p. 247). 

Ainda segundo Guerra, “A arte primitivista pregada por 

Mário de Andrade equilibra-se na dupla expectativa em cap-

tar a essência nacional e elevá-la intelectualmente” (p. 251). 

Mário, assim, seguiria ainda as antigas ideias evolucionistas 

– como as de Lévy-Bruhl sobre a “mentalidade primitiva”, 

criticadas por Lévi-Strauss –, ao supor uma superioridade 

do erudito/culto em relação ao primitivo/popular, o que 
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explicaria “sua profunda rejeição pela Antropofagia oswal-

diana: ‘quanto ao manifesto do Oswaldo... acho... nem posso 

falar que acho horrível porque não entendo bem. [...] Os pe-

daços que entendo no geral não concordo’. Ao primitivismo 

oswaldiano, na ótica de Mário, sobra exotismo e falta com-

promisso verdadeiro” (2010, p. 251). Resumindo, enquanto 

havia em Oswald uma clara positividade, uma compreensão 

da potência da alteridade do dito primitivo, ou melhor, do 

pensamento em estado selvagem, em Mário, a valoração do 

primitivo dependeria de sua “elevação” pelo pensamento 

erudito civilizatório. Nas palavras de Guerra: “Em Mário de-

ságuam as águas do pessimismo evolucionista; em Oswald, 

as águas do otimismo romântico. Otimismo e pessimismo, é 

bom que se diga, em relação ao homem primitivo” (Guerra, 

2010, p. 270).36 Segundo Eduardo Jardim: 

Seguindo a lição dos antropólogos da época, especialmente 

Edward B. Tylor e James G. Frazer, de orientação evolucio-

nista, viu no folclore a sobrevivência de estágios menos 

evoluídos do desenvolvimento cultural. De acordo com 

essa orientação, mostrou, em sua análise das danças dramá-

ticas, que elas se originaram nos rituais primitivos da morte 

e ressureição como festas da primavera, dependentes de uma 

representação mágica e religiosa do mundo. As populações pri-

mitivas, vivendo ainda em um estágio de rudeza, recorriam 

a estes rituais para lidar com os desafios e perigos naturais. 
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Tratava-se de formas primitivas de manifestação artística que 

não eram artificiais, mas respondiam a necessidades da vida 

coletiva. Esse caráter “necessário”, natural, da “coisa folclóri-

ca” seria valorizado por Mário de Andrade na sua definição de 

arte (2015, p. 117, grifo nosso).

Voltemos à segunda viagem de 1924 para tentar com-

preender a paradoxal emergência da discussão patrimonial 

no grupo moderno. Enquanto Oswald escrevia uma série de 

poemas, publicados em seu livro Pau-Brasil37, sobre as cidades 

mineiras, consideradas por ele as “mais lindas do mundo”, 

Tarsila desenhava o que ela chamou de “retorno à tradição, 

à simplicidade” (alguns desses desenhos da viagem foram re-

produzidos nos livros de Blaise Cendrars sobre a experiência 

brasileira). Mário também escreveu poemas nessa viagem, al-

guns foram publicados no livro Clã do Jabuti em 1927, como o 

conhecido “Noturno de Belo Horizonte” (publicado antes na 

revista Estética, em 1925) ou ainda “Descobrimento” (também 

de 1925). No jornal “Diário de Minas” de 27 de abril de 1924, 

Oswald, ao propor a preservação dessas cidades onde, segun-

do ele, “não há necessidade de transformações”, escreveu: 

As cores vivas e o aspecto sólido e calmo das casas mineiras é 

a melhor lição que pode ser dada aos nossos construtores... é 

outro crime desprezar a cor de rosa das fachadas, o abrigo dos 

beirais e o azul das janelas – nascidos da paisagem brasileira 
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e da tradição, e tão naturalmente de acordo com elas – pelas 

cores cinzentas da Europa.

O contraponto do colorido nacional em relação às “cores 

cinzentas da Europa” é recorrente nos trabalhos artísticos 

do grupo. A primeira iniciativa mais efetiva em defesa do 

patrimônio nacional surgiu durante essa viagem às cidades 

mineiras quando D. Olívia Penteado, sensibilizada pela si-

tuação que ela chamou de “abandono” das igrejas locais, 

propôs a formação de uma “Sociedade dos Amigos das 

Velhas Igrejas de Minas Gerais”. No retorno a São Paulo, a 

preocupação com a valorização da arte e da arquitetura con-

sideradas “históricas”, como aquelas visitadas pelo grupo em 

Minas Gerais, entrou efetivamente na pauta dos debates do 

grupo e, um mês após a volta dessa viagem, houve uma re-

união inaugural da “Sociedade” – que passou a se chamar 

de “Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do 

Brasil” – nos famosos chás das terças, provavelmente no dia 

20 de maio, segundo Carlos Augusto Calil38. Mário, surpreen-

dentemente, não participou desse debate preliminar sobre o 

patrimônio artístico nacional39.

D. Olívia havia solicitado a Cendrars a redação dos estatu-

tos da “Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do 

Brasil”, que previa a proteção dos monumentos históricos. O 

estatuto, redigido em francês40, previa como comitê diretor 

seus membros fundadores: Paulo Prado, Olívia Penteado e 



250  |  Montagem de uma outra herança, 2

Oswald de Andrade. A finalidade da Sociedade está assim 

descrita: “A proteção e a conservação dos monumentos his-

tóricos do Brasil. Igrejas, palácios, mansões, casas particu-

lares dignas de interesse (móveis, objetos e obras de arte, 

pinturas, estátuas, livros e arquivos, prataria etc.)”. Nos esta-

tutos do comitê diretor há previsão de constituição de comi-

tês e delegados em todos os Estados do Brasil, assim como a 

criação de “uma lei para Classificação e a Conservação dos 

monumentos históricos”, em uma nota podemos ler que: “é 

urgente votar essa lei no menor prazo possível para prote-

gê-los de toda evasão pois o tesouro artístico e histórico do 

Brasil não é inesgotável. Os monumentos classificados e os 

objetos inventariados poderão ser declarados, pela mesma 

lei, propriedade nacional, e serem colocados sob a proteção 

pública”. 

Há também uma série de ações previstas para a 

Sociedade41: classificação, inventário, conservação, divulga-

ção (livros, exposições, revista), assim como a constituição 

de um Museu Nacional Brasileiro com um fundo de aquisi-

ção de obras, e também com previsão de Museus Estaduais. 

Já havia nesse projeto de 1924 a proposta de “proteção de 

paisagens, sítios e belezas naturais do país” além de um claro 

interesse, diretamente relacionado ao deslocamento das via-

gens, pelas “festas populares tradicionais nos diferentes es-

tados (carnaval, festas religiosas)”; pela “arte culinária”; pela 

“arte popular sob todas as suas formas: pinturas, esculturas, 
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artes da mobília e caseira, músicas, canções e danças”; assim 

como por “vestígios da arte indígena e por todas as mani-

festações dos negros”; pela “pré-história” além da sugestão 

de criação de uma “Sociedade Folclórica Brasileira”42. A “in-

tuição antropológica”, de Cendrars e dos demais viajantes 

“descobridores”, os leva a propor uma valorização também 

da arte popular e, em particular, da arte indígena e da cul-

tura negra do país. Esse projeto, proposto por D. Olívia e 

redigido por Cendrars, não teve continuidade após a revolta 

paulista43.

Na abertura de uma entrevista dada por Cendrars, já em 

Paris, em 1925, ao Le Journal Littéraire, pode-se ler: “Blaise 

Cendrars, embaixador benévolo do novo espírito, depois de, 

na costa, beber o bom café da amizade brasileira, penetrou 

no interior. Nesse imenso continente de possibilidades infi-

nitas, ele viu obras de uma notável arquitetura nativa e pro-

clamou: Brasileiros, protejam seus tesouros!”44 Mas foi Oswald – a 

partir dessa experiência coletiva das viagens de “descoberta” 

do Brasil passado, conhecedor do projeto anterior de cria-

ção da “Sociedade” voltada para a proteção do patrimônio 

histórico brasileiro – que retomou o debate patrimonial pre-

gresso ao apresentar, em 1926, logo após a posse do amigo 

Washington Luís45 na Presidência da República, uma nova 

proposta de defesa do patrimônio nacional, ainda em forma 

de esboço manuscrito: “Cria o DODEPAB – Departamento de 

Organização e Defesa do Patrimônio Artístico do Brasil”. 
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Nota-se que há uma troca de Sociedade para Departamento 

e, no lugar de “Monumentos Históricos” do projeto ante-

rior, há no nome do Departamento a ideia de “Patrimônio 

Artístico”. Maria Eugenia Boaventura, biógrafa de Oswald de 

Andrade, defende que essa iniciativa da proposta de criação 

de um Departamento de defesa do patrimônio nacional te-

nha partido do próprio poeta, como ela afirma em O Salão e 

a Selva (1995, p. 122) 46: 

Usando de seu prestígio de intelectual e de amigo do 

Presidente da República, Oswald aproveitou para fazer várias 

sugestões em benefício da cultura no Brasil. Propôs em 1926 a 

criação do DODEPAB – Departamento de Organização e Defesa 

do Patrimônio Artístico do Brasil. Esse projeto oswaldiano an-

tecipou as linhas gerais do Serviço do Patrimônio Histórico 

Nacional, criado quase dez anos depois pelo Ministro Gustavo 

Capanema. 

O esboço deste projeto de 1926, que previa como sede do 

novo “Departamento” o Museu Nacional do Rio de Janeiro 

é bem próximo do estatuto da Sociedade de 1924 redigido 

por Cendrars, apesar de mais sucinto. A “intuição antropo-

lógica”, que teria partido de Cendrars, segundo Eulálio, foi 

abraçada na proposta de Oswald que fazia referência à ne-

cessidade de divulgar e pesquisar “as nossas tradições, len-

das e riquezas folclóricas”. As finalidades do Departamento 
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seriam: “Salvar, inventariar e tombar o patrimônio nacional, 

as riquezas artísticas espalhadas pelo território brasileiro. 

Considerar monumentos públicos e proteger como tais as 

principais realizações arquitetônicas da Colônia e os sam-

baquis, necrópoles e demais vestígios da nossa pré-história”. 

Como no projeto anterior, há também a ideia de, além do 

incremento do Museu Nacional no Rio de Janeiro, de “criar e 

manter museus locais” e “organizar publicações, álbuns, co-

leções fotográficas, reproduções de documentos e fichas etc.”

A maior novidade, com relação ao projeto de 1924, parece 

ser a proposta de fundação de uma Biblioteca Brasílica “des-

tinada à guarda do tesouro intelectual e artístico do Brasil 

anterior”, assim como a proposta de “organizar excursões 

educacionais e promover o turismo às principais regiões 

onde se acham os monumentos tradicionais da arte brasi-

leira”. Pode-se notar uma clara preocupação demonstrada, 

mesmo no sucinto manuscrito, tanto com viagens nacionais 

(o que hoje se relacionaria com “educação patrimonial”), 

quanto com a internacionalização do debate patrimonial, 

a partir da proposta de publicações em outras línguas e de 

“entrar em relação com os museus de outros continentes a 

fim de melhorar as nossas coleções e fazer conhecido em 

todo o mundo o Brasil artístico e tradicional”. 

Não há dúvida que os dois projetos patrimoniais, de 

1924 e de 1926, estão diretamente relacionados, assim como 

ambos também estão intimamente ligados às viagens de 
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“descoberta do Brasil” em 1924. O crítico literário José Brito 

Broca no texto “Blaise Cendrars no Brasil em 1924”47 obser-

vou: “O que merece reparo nessa viagem é a atitude parado-

xal dos viajantes. São todos modernistas, homens do futuro. 

E a um poeta de vanguarda que nos visita, escandalizando 

os espíritos conformistas, o que vão eles mostrar? As velhas 

cidades de Minas, com suas igrejas do século XVIII, seus ca-

sarões coloniais e imperiais, uma paisagem tristonha, onde 

tudo é evocação do passado e, em última análise, tudo suge-

re ruínas”. E o próprio crítico tentou explicar: 

Parecia um contrassenso apenas aparente. Havia uma lógica 

interior no caso. O divórcio da realidade brasileira, em que a 

maior parte dos nossos escritores sempre viveu, fazia com que 

a paisagem da Minas barroca surgisse aos olhos dos modernis-

tas como qualquer coisa de novo e original, dentro, portanto, 

do quadro de novidade e originalidade que eles procuravam. 

E não falaram, desde a primeira hora, numa volta às raízes da 

nacionalidade, na procura do filão que conduzisse a uma arte 

genuinamente brasileira? Pois lá nas ruínas mineiras haviam 

de encontrar, certamente, as sugestões dessa arte (Brito Broca, 

1924).

As preocupações e os projetos patrimoniais dos “moder-

nistas” se explicam, assim, como construção de uma “tradi-

ção histórica”48, – como de fato ocorreu, com a criação do 
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SPHAN e com a atribuição dada ao período colonial como um 

“passado exemplar”, sobretudo os monumentos de “pedra e 

cal”, nos quais estariam as mais “puras raízes” nacionais. No 

entanto, também poderíamos entendê-los de forma menos 

purista e enraizada, que tendem para questões nacionalistas 

ou identitárias, dentro da mesma lógica com que Oswald de 

Andrade explicou a questão do “primitivismo” no país com 

sua ideia mais anárquica de uma arte Pau-Brasil de exporta-

ção. Seria possível pensarmos em um paradoxal princípio de 

preservação seguindo a lógica Pau-Brasil, baseado “em nos-

sa ambiência geográfica, histórica e social”, ao se explorar, 

como escreveu Oswald no Manifesto (1924), um patrimônio 

cultural que seria “Bárbaro e nosso. A formação étnica rica”. 

A noção patrimonial Pau-Brasil já reuniria assim também, 

ao mesmo tempo, “primitivismo” e “modernismo”, ambos 

compreendidos como partícipes de um mesmo pensamento 

moderno crítico e impuro, inextricavelmente atrelado a um 

pensamento em estado selvagem. 

Apesar de um entusiasmo inicial, a opção pela radicali-

dade proposta por Oswald – como bem acentuou Haroldo 

de Campos no texto “Uma poética da radicalidade” (1965) –, 

que se iniciou mais timidamente com Pau-Brasil (1924) e, de 

fato, se intensificou tanto a ponto de provocar uma ruptura 

ou inflexão na proposta da Antropofagia (1928), parece ter as-

sustado seu amigo Mário, que passou a criticá-la sistematica-

mente, sobretudo a partir da ideia de uma “primitividade” 
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mais cosmopolita que já estava presente no livro de Oswald 

de 1925. Mário ataca a “falação” inicial do livro de forma 

violenta: 

Aliás a Falação que encabeça o livro é um primor de inconsis-

tência cheia de leviandades. Indigestão de princípios e meias-

-verdades colhidas com pressa de indivíduo afobado. Falação 

de sargento patriota, baracafusada de parolagem sem ofício. 

Sobretudo essa raiva contra a sabença. Pueril (...) porque essa 

volta ao material popular, aos erros do povo é desejo de ver-

dade erudita e das mais. O. de A. sabe delas e num átimo se 

aternurou sem crítica por tudo o que é do povo, misturando 

generalizando (Andrade in Batista et ali, 1972, p. 230, grifos 

nossos). 

A transposição erudita defendida por Mário49 passava a se 

contrapor à proposta mais intuitiva de Oswald de “ver com 

os olhos livres” (do manifesto de 1924), ao propor uma me-

diação com uma preocupação claramente civilizatória (ain-

da dentro de uma orientação evolucionista e de uma noção 

de progresso linear) e com o que ele chamava de “entidade 

nacional” (dentro de um caráter unitário), que corrigiria as-

sim os “erros do povo” que Oswald valorizava “sem crítica”. 

Segundo Eduardo Jardim: 

Os pressupostos das concepções de brasilidade dos dois escrito-

res eram muito diferentes. “Pau-Brasil” adotou uma perspectiva 
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anti-intelectualista, que se radicalizaria, quatro anos mais 

tarde, no “Manifesto Antropófago”, publicado no primeiro nú-

mero da Revista de Antropofagia. A sugestiva expressão do ma-

nifesto de 1924 – “ver com os olhos livres” – continha uma 

crítica do “lado doutor” da cultura brasileira, apresentava a 

defesa de uma via intuitiva de acesso à realidade e recusava as 

mediações analíticas na abordagem da nacionalidade, caras a 

Mário de Andrade. Na antropofagia, quatro anos mais tarde, a 

postura anti-intelectualista ganhou força. Formulações como 

as que seguem, do manifesto de 1928, confirmavam a crítica 

do ponto de vista analítico e a defesa de uma ótica intuitiva: 

“O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre 

o mundo interior e o mundo exterior”. Ou ainda: “Contra as 

elites vegetais. Em comunicação com o solo”. Mário opunha-se 

claramente a tudo isso e fazia uma defesa da “sabença” e da 

análise para se apreender a entidade nacional. (2015, p. 74)

Além disso, explicou Haroldo de Campos, tal como 

Oswald, Mário também ainda não havia questionado a re-

tórica em sua base: “Assim, a Paulicéia [desvairada, livro de 

1922]50, com tudo que trazia de novo, ainda não era a re-

volução; era a reforma, com seu lastro de conciliação e pa-

lavrosidade. A revolução – e revolução copernicana – foi a 

poesia ‘pau-brasil’” (Campos in Andrade, 1990, p. 12). Ainda 

segundo Haroldo de Campos, Mário parece não ter com-

preendido bem a “poesia-minuto de Oswald”, pois buscava 

“ler a sintética poesia ‘pau-brasil’ à cata de versos de ouro ou 
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pretender que os poemas daquela coletânea inaugural [Pau-

Brasil] tivessem sido escritos em torno desse efeito. Era, de 

fato um esforço de desentendimento: o mesmo que aferir aos 

shots, as tomadas de uma câmera cinematográfica – o câmera 

eye das sínteses oswaldianas – pelos trâmites da burocracia 

do soneto (...) Foi o erro de Mário” (Campos in Andrade, 1990,  

p. 16). A relação entre os Andrades ficou cada vez mais penosa 

a partir de Pau-Brasil, até o rompimento definitivo em 1929. 

Luiz Costa Lima também faz uma crítica interessante 

ao mostrar que a própria fragilidade teórica do movimento 

Pau-Brasil teria levado a alguns equívocos – o que Oswald, de 

certa forma, tenta responder com a proposta da Antropofagia, 

sobretudo na sua retomada após o intervalo de adesão ao 

Partido Comunista. Tais equívocos contribuíram para certos 

arroubos mais nacionalistas. Para Lima, Mário seria o princi-

pal responsável: 

Era pois um gesto, teoricamente não tematizado, de libertação 

do colonialismo cultural. Mas, porque não desdobrado teori-

camente, deu lugar à permanência de equívocos introduzidos 

desde o romantismo: a demanda de conhecimento dos costu-

mes, das linguagens regionais, das manifestações populares 

foi confundida com a busca de uma essência nacional. Quando 

se cria essa confusão – de que Mário de Andrade, malgrado o 

seu Macunaíma, é o principal responsável – a criticidade muda 

de plano: deixa de ser uma forma de experimentar as ideias 

para se tornar rigidez folclórico-didática (Lima, 1991, p.194).
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Em todo caso, não é possível separar a contribuição ini-

cial ao debate patrimonial do país da própria discussão ar-

tística do grupo Pau-Brasil a partir das viagens iniciáticas de 

1924, que inicialmente incluíam Mário. A discussão artística, 

presente sobretudo nos desenhos e pinturas de Tarsila e nos 

poemas de Oswald e de Cendrars, publicados juntos (textos/

imagens), revolucionaram o campo das artes no país, não só 

ao misturar o pensamento moderno, ou “modernista” como 

os artistas se autodeclaravam, ao “primitivo” ou selvagem – 

pensado aqui como pensamento em estado selvagem – mas 

também ao exercitar montagens impuras. 

O próprio exercício das montagens foi usado, como vi-

mos no capítulo anterior, na França dos anos 1920, como um 

modo singular de associar o pensamento moderno ao pensa-

mento selvagem, criando um pensamento crítico em estado 

selvagem. No livro Pau-Brasil, vários poemas são exemplos 

claros de montagens de fragmentos. Para Luiz Costa Lima, a 

“montagem é o recurso primordial”51 nos textos que corres-

pondem à fala de cronistas, como naqueles da parte “História 

do Brasil”, totalmente montados a partir de fragmentos de 

documentos bastante conhecidos dos primeiros viajantes ao 

país. Como Haroldo de Campos bem mostrou: 

Os poemas de abertura do Pau-Brasil, verdadeiros desvenda-

mentos da espontaneidade inventiva da linguagem dos pri-

meiros cronistas e relatores das terras e gentes do Brasil, onde, 

por mero expediente de recorte e remontagem, textos de 
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Pero Vaz Caminha, de Gandavo, de Claude d’Abbeville, de Frei 

Vicente do Salvador etc. se convertem em cápsulas de poesia 

viva, dotadas de alta voltagem lírica ou saboroso tempero irô-

nico (in Andrade, 1990, p. 25, grifo nosso). 

Os poemas Pau-Brasil do livro homônimo de Oswald são 

associados ao cinema moderno: ambos estariam ligados, ain-

da segundo Campos, pelo “procedimento básico da sintaxe 

oswaldiana – a técnica da montagem” (grifo nosso). 

Ao invés de embalar o leitor na cadeia de soluções previstas e 

de inebriá-lo nos estereótipos de uma sensibilidade de reações 

já codificadas, esta poesia, em tomadas e cortes rápidos, 

quebra a morosa expectativa do leitor, força-o a participar do 

processo criativo. Não se trata tampouco de um mergulho ex-

clamativo no irracional, do conjuro oracular do mistério (este 

sim subjetivo, catártico), mas de uma poesia de postura críti-

ca, de tomada de consciência e de objetivação da consciência 

via e na linguagem (Campos in Andrade, 1990, p. 17, grifos 

nossos).

Haroldo de Campos foi um dos raros comentadores a 

atentar para a enorme potência crítica desses “poemas-com-

primidos do Oswald” tendo em vista que sua própria sin-

taxe emerge “não do ordenamento lógico do discurso, mas 

da montagem de peças que parecem soltas” (grifo nosso). 
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Oswald, para tratar das questões mais “primitivas”, consi-

deradas como ideias em estado selvagem, operava de for-

ma totalmente moderna, sobretudo pelo uso da “técnica 

da montagem”, por choque entre fragmentos diferentes, 

por “operações de estranhamento”, por nexos imprevistos. 

O próprio cinema emergente, como Walter Benjamin tão 

bem mostrou, também operava por choques e montagens, 

desfazendo a “aura”, ou autenticidade originária, das obras 

de arte. O livro Pau-Brasil (1925) também é um tipo de mon-

tagem, desde a imagem da bandeira com a divisa mudada 

na capa até a articulação dos poemas com as imagens (ou 

poemas-imagens), com lay-out e tipografia próprios: um livro 

de poemas como um livro de imagens (de pensamento) mnê-

micas, como um álbum de viagem.

A nova arte é uma arte no horizonte do precário, que se despe 

dos nobres e exclusivos implementos do eterno, para incorpo-

rar a categoria do contingente. As duas fases em que Oswald 

desdobra a resposta da arte à indústria em seu “Manifesto” 

são extremamente elucidativas a esse respeito: depois da frag-

mentação, a articulação dos fragmentos por uma nova sin-

taxe – a apresentação dos materiais, a inocência construtiva. O poeta 

“pau-brasil” se reclama de Mallarmé e se confraterniza com o 

leitor dos jornais. Sabe que a escritura desborda dos livros 

para o reclame urbano, “produzindo letras maiores que tor-

res” (Campos in Andrade, 1990, p. 23, grifos nossos).
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Décio Pignatari, próximo dos irmãos Campos, chamou a 

poesia Pau-Brasil oswaldiana de “poesia ready made” – “o fim 

da arte de representação” – aproximando Oswald de Marcel 

Duchamp (e dos surrealistas, com os objets trouvés): 

A poesia de Oswald de Andrade é a poesia da posse contra a 

propriedade. Poesia por contato direto. Sem explicações, sem 

andaimes, sem preâmbulos ou prenúncios, sem poetizações. 

(...) A coisa, não a ideia da coisa. O fim da arte de represen-

tação. Realismo sem tema ou temática realista: apenas trans-

plante do existente (Pignatari apud Campos, p. 27, grifo nosso). 

Luiz Costa Lima insistiu no “descongestionamento” que 

ocorre na aproximação do trabalho poético de Oswald, dos 

procedimentos que ele usa, com as artes visuais, o cinema e, 

também, com o desenho gráfico dos jornais: 

A serialidade oswaldiana antes importa pelo descongestiona-

mento que opera. Seus recursos fundamentalmente trazem à 

literatura recursos desenvolvidos pelas artes visuais, pelo cine-

ma e pela paginação do jornal – a colagem, a intitulação, a 

montagem, o corte – ao passo que é bem menor a exploração 

interna do signo verbal – o desdobramento da imotivação do 

som quanto ao significado que recebe. Oswald desembaraçava 

os olhos e ouvidos do leitor da melodiosidade obrigatória, da 

sentimentalidade de sarau, da eloquência redundante. Em seu 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  263

lugar, mostrava um texto despojado e dinâmico. Ligado, por 

sua vez, ao propósito das vanguardas dos anos 20 de romper 

a separação entre arte e vida, a série não se destacava por seu 

caráter reflexivo. Sua meta é a aprendizagem dos sentidos – no 

caso de Oswald, voltada para a percepção do país (Lima, 1991, 

p. 207, grifo nosso).

Como escreveu Paulo Prado, ainda em 1925 – fazendo 

referência a viagens, deslocamentos e “descobrimentos” –, 

no prefácio do livro do amigo:

A poesia “pau-brasil” é o ovo de Colombo – esse ovo, como 

dizia um inventor meu amigo, em que ninguém acreditava e 

acabou enriquecendo o genovês. Oswald de Andrade, numa 

viagem a Paris, do alto de um atelier da Place Clichy – umbigo do 

mundo – descobriu, deslumbrado, a sua própria terra. A volta 

à pátria confirmou, no encantamento das descobertas manue-

linas, a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse 

fato, de que alguns já desconfiavam, abriu seus olhos à visão 

radiosa de um mundo novo, inexplorado e misterioso. Estava 

criada a poesia “pau-brasil” (in Andrade, 1990 [1925], p. 57).

Assim, voltando às viagens, além das duas realizadas em 

1924 – Rio, no Carnaval, e Minas, na Semana Santa – houve 

também, no mesmo grupo, o projeto de continuação dessas 

viagens de “descoberta” até o Norte do país, ao Amazonas, 
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passando pelo Nordeste. Essa terceira viagem, que ainda se-

ria parte da caravana de “descoberta do Brasil”, foi bem mais 

longa (durou 3 meses) e só pôde ser realizada em 1927,52 por 

um grupo menor do que o inicialmente previsto: D. Olívia 

Penteado, sua sobrinha, Margarida Guedes Nogueira (Mag) e 

a filha de Tarsila, Dulce do Amaral Pinto (ou Dolur, apelido 

dado por Oswald) e Mário. As duas adolescentes e o escritor 

compunham a comitiva de D. Olívia, recebida pelos presi-

dentes dos Estados e prefeitos, devidamente recomendada 

pelo presidente Washington Luís. O casal Tarsiwald não pode 

acompanhar o grupo nessa viagem, mas fez uma surpresa ao 

esperá-los no cais de desembarque na escala baiana da volta, 

em Salvador, e depois os acompanhou no navio até o Rio, 

com uma parada em Vitória. 

Mário relata essa viagem em texto com formato de diá-

rio para o qual ele deu um longo título, parodiando os re-

latos de antigos viajantes53: “O Turista Aprendiz. Viagens 

pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia e por 

Marajó até dizer chega”. Uma paródia à carta de Pero Vaz 

de Caminha atravessa o texto marioandradino, como tam-

bém ocorre no livro oswaldiano Pau-Brasil. Um bom exem-

plo é a presença nos dois livros do episódio da galinha. Na 

conhecida carta de Caminha há essa passagem sobre a ga-

linha mostrada pelos portugueses aos ameríndios “pardos, 

nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas”: 

“Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz 
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consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a ter-

ra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro; 

não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha; quase 

haviam medo dela, e não queriam pôr a mão. E depois a 

tomaram espantados”. Em Pau-Brasil, livro de Oswald publi-

cado em 1925, a galinha aparece em uma reprodução exata 

do trecho da própria carta com título “Pero Vaz Caminha” 

(na parte inicial do livro, “História do Brasil”): “Os selvagens/ 

Mostram-lhes uma galinha/Quase haviam medo dela/E não 

queriam pôr a mão/ E depois a tomaram espantados” (1990 

[1925], p. 69). Em O turista aprendiz, texto revisado por Mário 

em 1943, a galinha de Caminha surge no diário em 28 de 

maio de 1927: “Creio que os índios tiveram medo da gente, 

lenha trouxeram quanta precisávamos, porém não houve 

jeito de subirem a bordo para mostrarmos a eles a galinha 

trazida só para isso” (2002 [1943], p. 69). 

Na capa dos originais de O turista aprendiz, além do título 

e da data (1927), ambos manuscritos, Mário desenhou uma 

cabeça de mulher ameríndia ironicamente coroada (na co-

roa há uma pequena cruz colonizadora), que ele denominou 

América. Na sequência, há um prefácio datilografado e da-

tado de 30/12/1943 (16 anos após a viagem), onde o autor 

explicava claramente suas intenções para a publicação do 

diário da viagem, que não chegou a ser realizada antes de 

sua morte repentina (em 1945). 
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Mais advertência que prefácio. Durante esta viagem pela 

Amazônia, muito resolvido a... escrever um livro modernista, 

provavelmente mais resolvido a escrever que a viajar, to-

mei muitas notas como vai se ver. Notas rápidas, telegráficas 

muitas vezes. Algumas porém se alongaram mais paciente-

mente, sugeridas pelos descansos forçados do vaticano de fun-

do chato, vencendo difícil a torrente do rio. Mas quase tudo 

anotado sem nenhuma intenção de dar a conhecer aos outros 

a terra viajada. E a elaboração definitiva nunca realizei. Fiz 

algumas tentativas, fiz. Mas parava logo no princípio, nem sa-

bia bem por que, desagradado. Decerto já devia me desgostar 

naquele tempo o personalismo que anotava. Se gostei e gozei 

muito pelo Amazonas, a verdade é que vivi metido comigo 

por todo esse caminho lardo de água. Agora reúno aqui tudo, 

como estava nos cadernos e papéis soltos, ora mais, ora menos 

escrito. Fiz apenas alguma correção que se impôs, na cópia. 

O conjunto cheira a modernismo e envelheceu bem. Mas pro 

antiviajante que sou, viajando sempre machucado, alarma-

do, incompleto, sempre se inventando malquisto do ambiente 

estranho que percorre, a releitura dessas notas abre sensações 

tão próximas e intensas que não consigo destruir o que preser-

vo aqui. Paciência... (Andrade, 2002 [1943], p. 49, grifos nossos).

Não há como não perceber nesse prefácio o caráter literá-

rio, e não etnográfico, do livro “modernista”. Mário deixava 

claro que estava “mais resolvido a escrever que a viajar”. Por 
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mais que tenha feito advertências sobre o caráter de “notas 

rápidas, telegráficas muitas vezes”, o texto permaneceu frag-

mentário, como os poemas telegráficos do livro Pau-Brasil pu-

blicado por Oswald (tão criticado por Mário na época), por 

sua escolha54. Além de retomar o seu perfil de “antiviajante”, 

o que ele insistiu em várias passagens ao longo do diário, 

ele se mostrava incomodado com seu caráter personalístico, 

autobiográfico: “a verdade é que vivi metido comigo”. Tratar-

se-ia, talvez, de uma experiência, ou tentativa, de descoloni-

zação de si mesmo. 

O próprio formato escolhido de diário é característico 

dessa aproximação com a autobiografia, como vimos no capí-

tulo passado no livro de Leiris, A África Fantasma. Lembremos 

que Fernanda Peixoto, ao apresentar a tradução brasileira 

do livro, considerou esse texto de Leiris, também em forma-

to de diário de viagem: “uma colagem de fragmentos que 

se sucedem ao sabor da cronologia, fio a costurar observa-

ções etnográficas, ideias e fantasias” (Peixoto in Leiris, 2007,  

p. 19). Podemos dizer o mesmo do texto de Mário, talvez 

mais fantasioso do que o de Leiris, tendo em vista sobretudo 

que ainda não havia em Mário uma pretensão etnográfica 

clara, como já havia em Leiris e também em Mário a partir 

dos relatos da viagem seguinte, de 1928-1929, viagem já de-

nominada de “etnográfica” pelo próprio narrador. 

Seria possível também aproximar esse diário da viagem 

de 1927 ao que James Clifford chamou de “surrealismo 
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etnográfico” (2008 [1981], p. 121), não só pela descrição da 

experiência íntima de incômodo pelo estranhamento e des-

centramento do antiviajante narrador, misturada às demais 

impressões da viagem, mas também, por um jogo perma-

nente entre ficção e descrição, entre relato literário e “etno-

gráfico”, onde surgem, por exemplo, em meio a descrições 

de paisagens naturais reais, mariposas azuis de mais de três 

metros, que reaparecem em várias outras passagens55 ou, 

ainda, vários relatos de sonhos ou pesadelos do narrador e, 

entre descrições da vida a bordo, uma série de relatos, inse-

ridos em várias momentos do texto, da vida na tribo imagi-

nária dos “índios Do-Mi-Sol”56. 

Além de insistir no perfil de “antiviajante”, há no diário 

de viagem marioandradiano uma clara paródia, que, além 

de satirizar os mais conhecidos exploradores e “descobri-

dores”, como também fez Oswald em Pau-Brasil, satirizava 

a própria etnografia como prática científica, como podemos 

ler nesse trecho, inserido entre o relato do dia 28 e o do dia 

29 de junho de 1927, que também insinuava algo próximo 

ao “Surrealismo Etnográfico” de Clifford, ao modo marioan-

dradiano, imaginário e musical (Mário era professor de mú-

sica no Conservatório de São Paulo): 

Eu creio que com os tais índios que encontrei e têm moral dis-

tinta da nossa, posso fazer uma monografia humorística, sáti-

ra às explorações científicas, à etnografia e também social. 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  269

Seria a tribo dos índios Do-Mi-Sol. Será talvez mais rico de in-

venções humorísticas, dizer que eles, em vez de falarem com 

os pés e as pernas, como os que vi, no período pré-histórico da 

separação do som, em som verbal com palavras compreensí-

veis e som musical inarticulado e sem sentido intelectual, fize-

ram o contrário: deram sentido intelectual aos sons musicais 

e valor meramente estético aos sons articulados e palavras.  

O nome da tribo, por exemplo, eram os dois intervalos ascen-

dentes, que em nosso sistema musical, chamamos do-mi-sol.  

É na subida do Madeira que encontro os índios Do-Mi-Sol. 

Assim evita, durante a subida a mínima descrição da paisa-

gem, que farei só na descida que é mais rápida. É uma paroara 

que encontro cantando na terceira. Fica meu amigo e um dia 

pergunta se quero ver uma coisa. Me diz pedir ao comandante 

uma parada logo ali adiante, na boca de um igarapé e me leva 

conhecer o tal povo. Dar fisiologia desses índios, toda inven-

tada. Descrever as cerimônias da tribo, suas relações tribais, 

família, frátias, etc. Religião. Sua filosofia e maneira de discu-

tir. Seu comunismo. No fim, dar uma série de lendas, de pura 

invenção minha. As lendas etiológicas, se prestam muito para 

a fantasia. Dar um vocabulário também ficava engraçadíssimo, 

se prestando a efeitos muito humorísticos, mas só poderiam 

perceber isso os que soubessem música. E os músicos em ge-

ral são tão pouco perspicazes... Melhor desistir do vocabulário 

(Andrade, 2002 [1943], p. 115, grifos nossos).
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A tensão permanente no diário de viagem de 1927 en-

tre relato “verdadeiro” e invenção (ou relato “falso”) mostra 

também uma preocupação com certas ideias de legitimida-

de, originalidade e autenticidade, inclusive com relação aos 

documentos (culturais, históricos, etnográficos, etc.), como 

vimos no debate proposto pela revista Documents, o que de 

certa forma também poderia ser relacionado com as futuras 

preocupações patrimoniais dos escritos, que ainda não apa-

reciam nesse diário de viagem de forma mais explícita. Isso 

só vai ocorrer no diário da viagem do ano seguinte. 

É importante notar que, naquele exato momento da via-

gem, o escritor estava terminando a redação57 daquela que 

seria considerada sua obra mais importante: Macunaíma 

(1928), rapsódia impregnada da leitura das “etnografias” 

amazônicas de Koch-Grünberg58, mas também de sua pró-

pria experiência amazônica nessa viagem pelo Amazonas. 

Esse trecho, datado de 1o de agosto de 1927, último dia do 

grupo em Belém, cidade que tanto agradou ao narrador, ex-

plicita bem esse questionamento sobre legitimidade, uma 

tensão permanente em seu diário entre “verdadeiro” e “fal-

so”, etnográfico e literário, científico e artístico. 

Último dia em Belém, me sinto comovido, palavra. Nunca na 

vida encontrei uma cidade que me agradasse tanto, com que 

eu simpatizasse tanto. Como enchimento de gostosura, pas-

sei em Belém os melhores dias de minha vida, inesquecíveis. 
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Manhã de compras, passagens, caceteações, peles de lontra, 

mercado, como sempre, essa maior ventura de Belém... Coisas 

de índios... Enfim compro algumas, é meio besta. A falta bra-

sileira de organização é tamanha que tudo o que vendem dos 

índios, no mercado de Belém, é legítimo. É tudo bastante feio, 

sem valor, usado. Inda não teve quem se lembrasse que é falsi-

ficando que a gente consegue tornar essas coisas de mais valor, 

não só fazendo mais bonito e mais bem feito que os índios, 

como valorizando as coisas deles, por torná-las legítimas e 

mais raras. É o documento falso que torna o verdadeiro, legí-

timo. Ora o valor nunca está propriamente na verdade, e 

sim na legitimidade, não acha mesmo? Eu não sei bem se 

acho, mas como já escrevi, que fique. Vai por conta da desorga-

nização nacional. Almoço. Fujo, vou visitar as duas magníficas 

igrejas barrocas, magníficas. Visita ao presidente. Despedida 

(Andrade, 2002 [1943], p. 164, grifo nosso).

A segunda viagem ao Nordeste – realizada entre o final 

de 1928 e início de 1929 – também durou três meses, mas 

foi bem distinta da anterior, se distanciando das três ante-

riores da série “descoberta do Brasil”. Mário desta vez viajou 

sozinho, mas foi recebido e ciceroneado por vários amigos e 

intelectuais conhecidos59, como Câmara Cascudo – folcloris-

ta60 e historiador potiguar (que foi chefe provincial integra-

lista61 nos anos 1930), com quem ficou por mais tempo –, no 

Rio Grande do Norte. Tinha um objetivo claro e previamente 
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determinado: recolher material da cultura popular nordes-

tina. Assim, ele denominou essa viagem ao Nordeste de “et-

nográfica”. 

Desta vez, o relato da viagem, também em formato de 

diário, foi publicado durante a própria viagem, em formato 

de crônicas quase diárias no jornal Diário Nacional. Foram se-

tenta crônicas publicadas entre dezembro de 1928 e março 

de 1929 na série também denominada de O turista aprendiz. 

Um ano após a primeira viagem ao Norte, o “descobridor”, 

turista ou viajante aprendiz já se mostrava como um apren-

diz de etnógrafo e de folclorista62. Seus registros publicados 

do diário passaram a ser bem mais descritivos e informati-

vos, e menos ficcionais e inventivos. 

Os documentos que constam do dossiê O turista aprendiz, 

com o desenho da América na capa, não chegam a sugerir que 

o livro de mesmo nome, reorganizado por Mário em 1943, 

pretendesse reunir as duas viagens. No entanto, Telê Porto 

Ancora Lopez, ao estabelecer o texto para a publicação pós-

tuma do livro O turista aprendiz, em 1976 (republicado com o 

mesmo formato em 1983 e 2002), reuniu os diários das duas 

viagens e chamou sua introdução ao livro (nessas edições 

até 2002) de “Viagens etnográficas de Mário de Andrade”. 

Assim, essas duas viagens (1927 e 1928-1929) passaram a 

ser conhecidas como “viagens etnográficas” e, talvez devido 

ao rompimento entre Mário e Oswald em 1929, passaram 

a ser estudadas separadamente das duas anteriores (1924) 
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pela grande maioria dos pesquisadores. No entanto, como já 

afirmamos, consideramos que as quatro viagens – as duas co-

nhecidas como “descoberta do Brasil” e as duas conhecidas 

como “viagens etnográficas” (apesar de considerarmos que a 

viagem ao Norte ainda faz parte da série de “descoberta do 

Brasil”) –, mesmo diferentes em extensão e propósitos, esta-

vam intimamente ligadas, assim como todas elas foram im-

portantes para o debate sobre a questão patrimonial no país. 

Em 2015, o IPHAN patrocinou a republicação do livro O 

turista aprendiz, novamente organizado por Telê Lopez, desta 

vez com auxílio de Tatiana Figueiredo, com nova análise e 

interpretação de documentos, inclusão de notas e textos não 

publicados na versão anterior, mas mantendo a reunião des-

sas duas viagens. O novo texto de introdução distingue um 

pouco mais o caráter das duas viagens, uma mais literária 

e outra mais etnográfica. O fato de a reedição ampliada ter 

sido realizada sob a chancela do IPHAN deixa claro que a 

relação entre essas duas viagens (1937 e 1938-1939) relatadas 

por Mário, e a questão patrimonial no país já parece estar 

estabelecida, como explica José Lira nesta publicação mais 

recente (2015): 

As viagens do Turista Aprendiz ao Norte e ao Nordeste do 

Brasil, entre 1927 e 1928-1929, são um capítulo inevitável 

da história da cultura patrimonial entre nós. Não apenas 

em função do protagonismo que Mário de Andrade exerceu 
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diretamente na formação de paradigmas, instituições, agen-

das, equipes e acervos patrimoniais no país nos anos seguin-

tes. Mas também porque tais entradas em campo do escritor 

antecipam muito do que doravante viria a abastecê-los em ter-

mos de pesquisa etnográfica, arqueologia colonial e história 

das artes no Brasil. Não por acaso, o seu pequeno Anteprojeto 

para criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, redi-

gido em 1936 a pedido do então ministro Gustavo Capanema, 

tornou-se peça chave para a compreensão da gênese do atual 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Lira in 

Andrade, 2015, p. 365). 

No entanto, a publicação reforça mais uma vez a sepa-

ração destas duas viagens das duas anteriores do grupo e, 

também, a separação entre o anteprojeto patrimonial as-

sinado por Mário de Andrade (1936), agora relacionado às 

duas “viagens etnográficas” (1927,1928-1929), das propostas 

anteriores redigidas pelo grupo modernista e assinadas por 

Blaise Cendrars (1924) e Oswald de Andrade (1926 e 1930), 

relacionadas, por sua vez, às duas viagens consideradas de 

“descoberta do Brasil” (1924). E isso, a despeito das eviden-

tes semelhanças entre os “projetos” patrimoniais do grupo, 

sobretudo naquilo que ficou conhecido no anteprojeto de 

Mário como o seu caráter “antropológico” – que seria tal-

vez mais “etnográfico” que antropológico no anteproje-

to de 193663, mas que antecipava o que hoje se chama de 
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“patrimônio imaterial” e também “paisagem cultural”–, 

caráter esse que já estava presente, como vimos, em todas 

as propostas patrimoniais anteriores do grupo dos “desco-

bridores”. 

A viagem ao Nordeste de 192864, além das crônicas pu-

blicadas no jornal, serviu sobretudo para Mário reunir 

um vasto material para outra publicação, um projeto bem 

maior de reunião de documentos e registros etnográficos 

do folclore nacional, que se chamaria Na Pancada do Ganzá, 

que também usaria o material recolhido, mesmo de forma 

ainda não sistemática (ou “etnográfica” do ponto de vista 

mais “científico”), na viagem ao Norte do ano anterior. Uma 

parte desse numeroso material recolhido – organizado por 

Oneyda Alvarenga, colaboradora de Mário no Departamento 

de Cultura e discípula fiel – foi publicada postumamente em 

uma série de livros: Danças dramáticas do Brasil (1954-1957, 

em 3 tomos), Música de feitiçaria no Brasil (1957), Melodias do boi 

e outras peças (1963) e Os cocos (1984)65. 

Apesar de o diário da viagem de 1928-1929 publicado nas 

crônicas do jornal ser bem mais descritivo e menos inventivo 

do que o diário da viagem anterior (1927) – retrabalhado qua-

torze anos após a viagem –, há passagens belíssimas, como as 

descrições das cidades onde Mário de Andrade narra deambu-

lações urbanas bem próximas daquelas realizadas nas cidades 

europeias pelos surrealistas também nos anos 1920. Elas nos 

remetem ao O camponês de Paris, de Aragon, de 1926; a Nadja, 
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de Breton; ou ainda a Rua de mão única, de Benjamin, ambos de 

1928; mas também, às propostas dos walks e surveys guedesia-

nos (v. 1), como o belo relato de seu “banzar ao atá”– que seria 

o equivalente marioandradino da deambulação surrealista 

– pela cidade de São Salvador em 7 de dezembro de 192866. 

O narrador da experiência soteropolitana se sente “devora-

do por um gigantesco deus Ogum”, como se a própria cidade 

devorasse seus praticantes, antecipando uma ideia antropo-

fágica de cidade, que veremos em Flávio de Carvalho. Essa 

crônica foi publicada no Diário Nacional, em 28 de dezembro 

do mesmo ano, na crônica do dia anterior (de 8/12, publicada 

em 27/12) Mário já anunciava sua expectativa em chegar na-

quele que seria seu primeiro choque de alteridade (ainda em 

sonho) nessa viagem: “Água salgada que vai pra Bahia... Água 

salgada que vai pra Bahia... A frase vai se repetindo em mim, 

lenta, feito um acalanto de africana...” e terminava da mesma 

forma: “Água salgada que vai para Bahia... Água salgada que 

vai para Bahia... Amanhã chego lá. Agora estou dormindo” 

(Andrade, 2002 [1928], p. 191).

Da vista de S. Salvador que a gente enxerga de bordo tem um 

pedaço bem no centro em que as casas se amontoam num es-

tardalhaço de janelas, andares, telhados, parece mentira... não 

é mentira não, é estardalhaço. Gosto de banzar ao atá pelas 

ruas das cidades ignoradas... aqui a impressão de estarda-

lhaço continua. Parece incrível que se tivesse construído uma 
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cidade assim... Ruas que tombam, que trepam, casas apinha-

das e com tanto enfeite que parecem estar cheias de gente nas 

janelas, o barulho nem é tamanho assim, porém dá a impres-

são de enorme, um enorme grito. A sensação de simultaneida-

de é feroz, lembra cinema alemão. Os bondes pra desembarcar 

num plano, tombam de banda e passam por cima da cabeça 

da gente. Vêm cheios com moços de branco dependurados até 

nas torres curtas das igrejas. Torcem por cantos inconcebíveis 

como pontes-dos-suspiros, fachadas paradas na porta da rua, 

atravancando o trânsito. Um largo e três igrejas de repente. 

Pra chegar na cidade alta a gente dá de cara com mais outra 

igreja de teatro, num trânsito vivo de gente irregular, todos 

os matizes, gentes de enfeite, gente posta ali pra gente ver. 

S. Salvador me atordoa vivida assim a pé num isolamento de 

inadaptação que dá vontade de chorar, é uma gostosura. É uma 

cidade justamente o contrário do Rio de Janeiro que se goza 

mais de automóvel. S. Salvador, não. E nem é tanto questão 

de apreciar os detalhes churriguenescos dela, é questão mes-

mo do sabor físico que dá passeada a pé. O automóvel isola 

o observador do estardalhaço ambiente. Passear a pé em S. 

Salvador é fazer parte dum quitute magnificente e ser de-

vorado por um gigantesco deus Ogum, volúpia quase sádica, 

até. (Andrade, 2002 [1928], p. 193, grifos nossos). 

Ao compararmos esse relato, datado de dezembro de 

1928, do “banzar ao atá” por Salvador, ao relato do mesmo 
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narrador na mesma cidade no diário de sua viagem do ano 

anterior – datado de 13 de maio de 1927 (só publicado em 

1943), sua primeira visita à cidade, também chegando de na-

vio em rápida escala rumo ao Norte –, podemos perceber que 

o atordoamento vivido, ou o estranhamento pela alterida-

de, que a breve mas intensa experiência da cidade da Bahia 

provocou no antiviajante de primeira viagem, aprendiz de 

turista, parece ter solicitado mais de um ano para poder ser 

narrada (além de suas fotografias feitas em 1927). No diário 

anterior, claramente mais introspectivo e autobiográfico, a 

preocupação estava na própria (im)possibilidade de narração 

da experiência de alteridade urbana.

Cidade do Salvador. Arre que maravilha, estou cansado. Mas 

o diabo é que não adianta falar “maravilha”, “manhã admi-

rável”, “invenção arquitetônica adorável”, “moça linda”. Não 

adianta, não descreve. Esses qualificativos só existem porque 

o homem é um indivíduo fundamentalmente invejoso: a gente 

fala que uma coisa é “admirável” e ele não só acredita mas 

ainda aumenta a imaginação o que a gente sentiu. Mas se eu 

pudesse descrever sem ajuntar qualificativos... Bem, não seria 

eu. (Andrade, 2002 [1943], p. 55, grifo nosso)

As questões patrimoniais mais claramente explicitadas 

surgem no diário de 1928. No dia 29 de dezembro, por exem-

plo, há uma consideração sobre a cidade de Natal, “cidade 
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mocinha”, segundo ele. Em contraposição, o debate daquele 

exato momento sobre a “destruição ou conservação da Sé, da 

Bahia”, em São Salvador, é citado. Salvador seria a cidade ve-

lhinha e, como se sabe, a antiga Sé da Bahia foi demolida em 

1933, após um longo debate. Essa crônica foi publicada no 

Diário Nacional do dia 26 de janeiro de 1929. O texto demons-

tra uma compreensão singular da historicidade das cidades. 

Mário compara rapidamente sua experiência de Natal, São 

Paulo e Salvador, com a ideia de conservação de tradições, 

que fazia questão de distinguir entre “móveis” e “imóveis”.

Natal é feito S. Paulo: cidade mocinha, podendo progredir à 

vontade sem ter coisas que dói destruir. Isso é muito importan-

te para nós. O problema da destruição ou conservação da Sé, 

da Bahia, por exemplo, confesso que por mim não sei resolver. 

Os prós e os contras da destruição se igualam na forçura den-

tro de mim e creio que vou achando uma graça dolorida nos 

partidários e antagonistas da destruição. Dizem que sou mo-

dernista e... paciência! O certo é que jamais neguei as tradições 

brasileiras, as estudo e procuro continuar a meu modo dentro 

delas. (...) O que a gente carece, é distinguir tradição e tradi-

ção. Tem tradições móveis e tradições imóveis. Aquelas são 

úteis, têm importância enorme, a gente as deve conservar tal-

qualmente estão porque elas se transformam pelo simples fato 

da mobilidade que têm. Assim por exemplo a cantiga, a poesia, 

a dança populares. As tradições imóveis não evoluem por si 
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mesmas. (...) O problema da Sé da Bahia está mas é enunciado 

errado. É muito mais grandioso do que a derrubada ou não 

derrubada dum casarão para o alargamento da rua. O próprio 

centro urbano da cidade alta é que tem de resolver se é prático 

ou não ficar onde está. Todas aquelas ladeiras, quedas de su-

petão, torceduras de terrenos são absolutamente contrários a 

qualquer norma utilitária de urbanismo contemporâneo. Não 

é possível aplainar aquilo e retificar as ruas sem arrasar tudo. 

Ou se destrói tudo para atualizar aquilo, ou, qualquer paliativo 

destruirá tradições curiosas e mesmo valiosas que nem a dita 

Sé, não passando de paliativo e não resolvendo nada – esse é 

o problema. Natal não possui problema desse. O que é velho 

não é... antigo, pouco ou nenhum valor tem. (...) As tradições 

dela são todas móveis, danças cantorias (Andrade, 2002 [1928], 

p. 228, grifo nosso).

A maior parte dos escritos dos diários de Mário, sobretu-

do da viagem de 1928, é dedicada à descrição do que ele cha-

mou de tradições “móveis”, o que equivaleria hoje à ideia de 

“patrimônio imaterial”. São as várias danças, cantorias, tra-

dições populares das mais diversas que são narradas. Sobre 

as tradições por ele chamadas de “imóveis”, o enfoque é qua-

se sempre urbano, com muitas cidades distintas citadas em 

várias passagens diferentes. Poucas vezes Mário se concentra 

em uma descrição de um monumento arquitetônico isolado, 

mesmo quando o foco era a arquitetura colonial ou religiosa. 
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O que já havia ocorrido nas viagens anteriores, sobretudo 

a Minas, onde a vida urbana, as festas populares e os con-

juntos coloniais também foram gatilhos importantes para os 

poemas de Oswald e Cendrars, e para os desenhos de Tarsila. 

Mas, no diário de 1928, há algumas exceções, como a crônica 

de 30 de janeiro de 1929 (publicada em 21 de março) sobre 

o convento de S. Francisco na cidade da Paraíba (hoje, João 

Pessoa) que, além de retomar os casos mineiros, também dis-

cute a questão da fotografia como registro fazendo uma crí-

tica, infelizmente ainda bastante atual, sobre as fotografias 

arquitetônicas e urbanas quase sempre sem pessoas. Mário 

faz uma série de registros fotográficos das duas viagens com 

sua “codaque”. 

Chego no pátio do convento de S. Francisco e paro assombrado. 

Eu já conhecia a igreja de fotografia, porém fotografia ruim, 

péssima como todas as que tiram os fotógrafos do Brasil. De-

fato: fotógrafos mais bestas que os que aparecem nessa terra é 

difícil. “Praça da Sé” em São Paulo. O que a gente vê é no fundo 

uma igreja em andaimes, no lado umas casas arranhaceuzadas 

que é um despautério e no chão duzentos automóveis alinha-

dos de propósito, se percebe, para fotografarem a “Praça da 

Sé”. Mas, e gente? Ninguém. São Paulo tem gente muita, o Rio 

também, mas as fotografias, não sei que horas os fotógrafos 

escolhem, deserto que nem caatinga seca. O mesmo com este 

convento de S. Francisco: fotografia mal focada, sem interesse, 
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não mostrando os valores da arquitetura. Estou assombrado. 

Do Nordeste à Bahia não existe exterior de igreja mais bonito 

nem mais original que este. E mesmo creio que é a igreja mais 

graciosa do Brasil – uma gostosura que nem mesmo as subli-

mes mineirices do Aleijadinho vencem em graciosidade. Não 

tem dúvida que as obras do Aleijadinho são de muito maior 

importância estética, histórica, nacional, e mesmo as duas S. 

Francisco de Ouro Preto e S. João del Rei serão mais belas, po-

rém esta de Paraíba é graça pura, é moça bonita, é periquito, é 

uma bonina. Sorri. (Andrade, 2002 [1929], p. 276). 

Além da publicação no Diário Nacional, Mário manda al-

guns textos sobre a viagem, dele e de seu amigo cicerone no 

Nordeste (Câmara Cascudo) para a Revista de Antropofagia (edi-

tada por Antônio de Alcantara Machado, Raul Bopp e Oswald 

de Andrade). No número 10, de fevereiro de 1929 (último da 

1a “dentição”), por exemplo, há um texto intitulado “Banzo”, 

de Câmara Cascudo, e outro de Mário, “Antropofagia?”, am-

bos assinados em Natal. Mário já se colocava de fato como 

um verdadeiro etnógrafo, em pleno trabalho de campo, que 

observava e registrava as ações de seus informantes. O tema 

do texto, a feitiçaria, claramente interessava aos antropófa-

gos, em busca de um “reencantamento do mundo”: 

Ando lidando bastante com feitiçaria aqui no Nordeste e acho 

que esta comunicação que segue pode interessar aos cultores 
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da antropofagia... filosofia paulista. Se trata do Mestre (Santo) 

Antonio Tirano. Eis a cena que se passou entre mim e os dois 

feiticeiros meus informantes, gente sarada dos catimbós de 

Natal. Eu escrevia na pauta as rezas que os dois juntos me can-

tavam e tomava em seguida as informações sobre o Mestre a 

que a reza pertencia. Os dois catimbozeiros já estavam com a 

língua solta, sem cerimônia, depois de várias horas de conver-

sa e almoço no meio. Eu escrevia (Mário de Andrade, Revista de 

Antropofagia 10, 1929, p. 5).

A Revista de Antropofagia, como veremos no próximo capí-

tulo, teve duas “dentições”. O Manifesto Antropófago assinado 

por Oswald foi publicado no primeiro número, em maio de 

1928. Se, na primeira dentição, que circulou entre 1928 e 

1929, a revista contava ainda com uma colaboração mais fre-

quente de Mário, a partir da segunda “dentição”, publicada 

no “Diário de São Paulo”, entre final de março e início de 

agosto de 1929, com uma linha editorial e diagramação bem 

mais radical, agressiva e crítica, percebe-se que Mário come-

çou a se afastar até o rompimento definitivo. Naquele mes-

mo momento, logo após sua volta da viagem ao Nordeste, 

Mário se aproximava mais de uma “cientificidade” etnográ-

fica e se afastava do campo artístico da literatura, buscando 

separar cada vez mais seus campos de atuação intelectual67. 

Como se sabe, Mário e Oswald rompem relações 

em 1929. Paulo Prado também rompeu com Oswald e, 
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consequentemente, com Cendrars, que ficou muito amigo 

de Prado, financiador de sua viagem ao Brasil. No caso de 

Prado, o motivo da separação foi uma crítica agressiva68 a 

seu livro Retrato do Brasil; no caso de Mário, a ruptura se deu 

também por causa de suas críticas irônicas e chacotas mais 

agressivas69 publicadas na segunda “dentição” da Revista de 

Antropofagia. O próprio Mário escreveu para Tarsila sobre o 

rompimento70, para ele definitivo: 

É coisa que não se endireita, desgraçadamente para mim. (...) 

E então eu, que não fui feito para esquecer, não será possível 

jamais que eu esqueça nem de ninguém nem de nada. (...) Pedi 

aos meus companheiros de vida e até a amigos que nem Couto 

de Barros, que não me falassem em certos assuntos. Apenas, 

Tarsila: esses assuntos existem. E como podemos esquecer, 

vocês e eu, que todos conservamos nosso passado comum? E 

quanto a mim, Tarsila, esses assuntos, criados por quem quer 

que seja (essas pessoas não me interessam), como será possí-

vel imaginar que não me tenham ferido crudelissimamente 

(Carta de Mário de Andrade a Tarsila do Amaral de 4 de julho 

de 1929).

Desde a Semana de 1922 parecia haver até uma certa 

simbiose intelectual entre Mário e Oswald, os trabalhos de 

ambos pareciam se comunicar diretamente, como a expe-

riência de São Paulo descrita nos livros Paulicéia Desvairada e 
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Os condenados, ambos de 1922 e, sobretudo, na mais conheci-

da obra de Mário, considerada sua “obra-prima”: Macunaíma 

(1928), seu trabalho mais Pau-Brasil, mas também, em certo 

sentido, já antropofágico. Uma verdadeira montagem impu-

ra, heterogênea71. Como escreveu o próprio Oswald na Revista 

de Antropofagia (1928): “Mário escreveu a nossa Odisséia e 

criou duma tacapada o herói cíclico e, por cinquenta anos, o 

idioma poético nacional”72. Alfredo Bosi relacionou, em 1970 

– e foi seguido por Haroldo de Campos em 197273 e Gilda de 

Mello e Souza em 197974, entre outros críticos literários –, o 

singular livro de Mário ao pensamento selvagem lévi-straus-

siano: “Mário de Andrade fez bricolage em Macunaíma: não só 

de lendas indígenas que usou livremente na rapsódia, mas 

de modos de contá-las, isto é, de estilos narrativos” (2017 

[1970], p. 377). 

A narrativa de Macunaíma se aproxima efetivamente da 

ideia de bricolagem lévi-straussiana por ter sido composta a 

partir de materiais bem heterogêneos como antigos relatos 

de viajantes (como o de seu avô), textos etnográficos e fol-

clóricos de tradições distintas, lendas indígenas, episódios 

pessoais e familiares, elementos históricos e ficcionais, sen-

do que a maior parte dos textos usados são as lendas do livro 

de Koch-Grünberg (com ou sem alterações) como o próprio 

Mário de Andrade relatou em cartas a amigos próximos e 

nos prefácios não publicados do livro. Na primeira nota da 

viagem de 1927, datada de 7 de maio, ainda de São Paulo, 
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portanto antes da partida para Amazônia, Mário deixou cla-

ro que levava na bagagem suas leituras prévias (como Koch-

Grünberg): “Sei bem que esta viagem que vamos fazer não 

tem nada de aventura nem perigo, mas cada um de nós, 

além da consciência lógica, possui uma consciência poética 

também. As reminiscências de leitura me impulsionaram mais 

que a verdade, tribos selvagens, jacarés e formigões” (2002 

[1943], p. 51, grifo nosso).

Haroldo de Campos chegou mesmo a considerar 

Macunaíma de Mário com As memórias sentimentais de João 

Miramar (1923) e Serafim Ponte Grande (1929) de Oswald como 

uma “trilogia”:

(...) uma trilogia virtual escrita por dois autores, que a vida 

separou, mas que se reconciliam não apenas no acaso dos so-

brenomes e pelo papel de liderança em nosso Modernismo, 

mas por esses três livros de certa forma irmãos, congeniais. 

Os traços disjuntivos e até certo ponto complementares de 

ambos os escritores (Mário, o homem de gabinete; Oswald, o 

homem da prática desabusada da vida) convergem para uma 

aproximação imprevista quando Mário escreve Macunaíma, 

projetando no romance a sua dimensão “oswaldiana” latente 

e que iria depois “espicaçar” (já que não parece cabível falar 

aqui em influência) o próprio Oswald no Serafim. De certa for-

ma, o Macunaíma foi escrito por Mário contra si mesmo (...) 

(2008 [1972], p. 8).
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Segundo Boaventura, a relação dos amigos se desfez 

quando Mário não conseguiu mais suportar nem a publica-

ção das blagues de Oswald na Revista de Antropofagia, nem 

mesmo a própria radicalidade das ideias propostas pelo 

Manifesto Antropófago, como a própria ideia da Antropofagia75 

(sem dúvida muito mais radical que Pau-Brasil), o que resul-

tou no efetivo rompimento, nunca aceito por Oswald mas 

irreversível para Mário:

Oswald na Revista de Antropofagia cobrava de seu companheiro 

determinados apoios irrestritos a figuras inexpressivas e tam-

bém não admitia a defesa de certas posições políticas de cará-

ter conservador. Reagia publicamente contra isso. Terminou 

com um protesto contra a desorientação “crítica” de Mário de 

Andrade. (...) Mário não quis aderir à fase mais agressiva da 

Revista que implicava na derrubada de mitos de dentro do pró-

prio Modernismo. Os antropófagos começaram a cobrar um 

posicionamento do amigo, primeiro em tom de troça. Com o 

passar do tempo a maledicência tomou conta de algumas tira-

das sarcásticas da revista. Da parte de Mário, então, o rompi-

mento foi para valer (1995, p. 142).

Os caminhos dos Andrades tomaram direções bem distin-

tas e, sobretudo a partir de 1930, se tornaram quase antagôni-

cas. O ano de 1929 foi bastante turbulento para Oswald, além 

da briga com seus amigos mais próximos, a crise econômica 
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de 1929 o atingiu diretamente e, a partir de então, suas di-

ficuldades financeiras só se agravaram. O casal Tarsiwald se 

separou, Oswald se casou em seguida com Patrícia Galvão, 

mais conhecida como Pagu, jovem colaboradora da Revista de 

Antropofagia (que também deixou de circular em 1929). Foi 

nesse contexto agitado que Oswald, precisando de empre-

go – algo paradoxal para esse “homem sem profissão” como 

ele próprio se denominava –, retomou alguns antigos proje-

tos, entre eles o do “Departamento de Organização e Defesa 

do Patrimônio Artístico do Brasil”, de 1926, que passou a se 

chamar em um novo projeto, mais consolidado mas clara-

mente baseado no anterior, de “Departamento de Defesa e 

Conservação do Patrimônio Artístico do Brasil”. 

O projeto dessa vez foi devidamente formalizado e en-

tregue ao Presidente da República que, por sua vez, o en-

caminhou – a partir de seu Gabinete, com cartão datado de 

02 de julho de 1930 – a seu Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, Augusto de Vianna do Castello: “Washington Luís 

cumprimenta e pede [receber] o sr. Oswaldo Andrade que 

vai submeter seu projeto pelo qual se interessa”. O minis-

tro por sua vez encaminhou o projeto ao deputado federal 

Wanderley Pinho76, com o seguinte cartão de 10 de julho de 

1930: “Vianna do Castello atenciosamente cumprimenta e 

solicita examinar o [anexo] projeto de autoria de um amigo 

pessoal e recomendado do Sr. Presidente Washington Luís”. 
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O novo projeto que tem por título “Bases para a criação 

e organização do Departamento de Defesa e Conservação 

do Patrimônio Artístico do Brasil” em seu primeiro parágra-

fo atribui a Oswald de Andrade o cargo de “Conservador” 

como podemos ler: “Fica criado o Departamento de Defesa 

de Conservação do Patrimônio Artístico do Brasil, subor-

dinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, con-

tratando o Sr. José Oswaldo de Souza Andrade para, na 

qualidade de ‘Conservador’, organizar e dirigir os serviços 

do Departamento, até sua definitiva instituição mediante 

ato do Poder Legislativo.” A sede prevista para o departa-

mento deixava de ser, como no projeto de 1926, o Museu 

Nacional e passava para o “Arquivo na Escola Nacional 

de Belas Artes do Rio de Janeiro”. A descentralização do 

Departamento, existente nos projetos anteriores, também 

estava prevista77. A proposta de internacionalização do últi-

mo projeto (1926) também reaparecia nesse, que realizaria 

suas publicações também em língua estrangeira e diversas 

outras ações78. Nesse projeto de 1930, Oswald insistiu na fun-

dação da Biblioteca Brasílica, que constava das competências 

do “Conservador”79. 

O projeto se assemelha muito ao de 1926, mantendo as 

excursões “educacionais e cívicas”, as publicações, mas pa-

rece haver um destaque maior quanto à música: “Editando 

e reeditando peças e discos para fixação e conhecimento 

da música indígena, música popular e música clássica do 
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Brasil”; quanto à arquitetura: “Produzindo novos monumen-

tos comemorativos do nosso passado e zelando por um cará-

ter de nacionalidade na criação dos mesmos bens como na 

atual urbanização e criação arquitetônica”; e com relação às 

cidades: “Considerar monumentos públicos, zelar por eles e 

protegê-los como tais as cidades antigas, características, as 

realizações arquitetônicas da Colônia e do Império, as necró-

poles indígenas e sambaquis e demais criações ou vestígios 

da nossa História ou Pré-História”. Além da internacionali-

zação, o novo projeto indica também uma melhor articu-

lação entre diferentes instituições culturais e educacionais: 

“Estabelecendo relações de unificação de trabalho e pes-

quisa com as organizações afins: museus, institutos, pina-

cotecas, academias regionais ou nacionais, conservatórios, 

estabelecimentos de ensino.” A “intuição antropológica”, 

presente desde 1924, foi retomada nesse projeto enviado ao 

Presidente da República em 1930, que valoriza “vestígios” 

pré-cabralinos e, sobretudo, as “criações” e cultura dos po-

vos indígenas, como Oswald já evidenciou dois anos antes, 

ao “devorar” o dilema shakespeariano existencial de Hamlet 

no Manifesto Antropófago: “Tupi or not tupi that is the question” 

(em inglês no original). 

Ao contrário do “bom selvagem” ou do “índio vestido e 

catequizado” dos indianistas românticos (de José de Alencar 

ou Gonçalves Dias) ou dos neo-indianistas integralistas rea-

cionários do Verde-amarelismo (e do Grupo Anta), Oswald 
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partia no Manifesto da imagem do selvagem nu e antropó-

fago, que devorava, crítica e ritualmente, o violento colo-

nizador, dito civilizado. Tratava-se, como dizia Haroldo de 

Campos, de um “indianismo às avessas” baseado nos índios 

Tupi que viviam no território de Pindorama. Como se sabe, 

alguns deles, como os Tupinambás, cultivavam rituais antro-

pófagos que consistiam em matar inimigos e estrangeiros e 

comê-los não por fome ou maldade, mas para se apropriar 

de suas virtudes físicas e suas qualidades espirituais. O caso 

do bispo Sardinha, que teria sido devorado pelos Caetés na 

costa da Bahia, segundo relatos do frei Vicente de Salvador, é 

emblemático. Assim, Oswald datou seu Manifesto Antropófago 

no ano 374 da deglutição do bispo Sardinha.

No entanto, como se sabe, Oswald não se tornou o 

“Conservador” antropófago do Departamento patrimonial, 

tendo em vista que o Presidente Washington Luís foi deposto 

em 24 de outubro de 1930, menos de um mês antes do térmi-

no do seu mandato, por um movimento político-militar que 

encerrou a Primeira República80. Em 3 de novembro, a junta 

provisória formada por militares entregou o poder a Getúlio 

Vargas, o candidato derrotado da eleição vencida por Júlio 

Prestes – candidato de Washington Luís, e também amigo de 

Oswald, padrinho de seu casamento com Tarsila. O governo 

provisório durou até 1934, e, após a “revolução constitucio-

nalista” de 1932, foi criada a Constituinte de 1933 que ele-

geu, por voto indireto, Vargas como Presidente da República. 
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Como também é bem conhecido, em 1937, Vargas se per-

petuou no poder pelo regime ditatorial conhecido como 

Estado Novo, que já se instalara no país desde 1935, a partir 

da entrada em vigor da Lei de Segurança Nacional. O perío-

do do Estado Novo foi chamado por Oswald em sua coluna 

Telefonema (de 5/1/1950) de “uma ditadura mais ou menos 

fascistóide”, e por Graciliano Ramos – assim como Oswald, 

perseguido e preso pelo regime, que promoveu uma verda-

deira “caça aos comunistas” –, também de forma irônica, de 

“nosso pequenino fascismo tupinambá”81.

Poderíamos até entender essa referência irônica aos tupi-

nambás também como uma referência ao pensamento selva-

gem, um tipo de canibalismo ultranacionalista. Um fascismo 

brasileiro, deglutido dos europeus, e daí: “uma ditadura mais 

ou menos fascistóide”. Nos anos 1930, durante a “era Vargas”, 

os integralistas brasileiros usavam uma saudação indígena, 

Anauê! (em alusão ao Heil!), com gestos, símbolos e unifor-

mes semelhantes aos nazifascistas europeus. Os integralis-

tas também possuíam uma revista com esse mesmo nome: 

“Anauê!” (circulou de 1935 a 1937)82. Talvez o maior símbolo 

desse período “fascistóide”, como disse Oswald, tenha sido a 

Ação Integralista Brasileira (AIB), que chegou a contar com 

o apoio dos regimes nazifascistas europeus, assim como do 

próprio governo Vargas (até o final de 1937, antes dos parti-

dos políticos serem extintos pelo regime), e reuniu milhares 

de integrantes em todo o território nacional83. 
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A AIB tinha em seu quadro vários artistas e intelectuais 

(alguns tidos como modernistas, herdeiros dos grupos Verde-

Amarelo e Anta, inimigos da Antropofagia84) que levaram ao 

extremo xenófobo a busca de uma “identidade” nacional, in-

clusive intelectuais diretamente ligados à questão do patri-

mônio artístico nacional, como Luís Saia, discípulo de Mário 

no Departamento de Cultura (responsável pela Missão de 

Pesquisas Folclóricas de 1938), o já citado Câmara Cascudo, 

ou ainda, Gustavo Barroso, um dos maiores teóricos da AIB 

(abertamente antissemita)85, fundador e diretor do Museu 

Histórico Nacional (a partir de 1922). Barroso foi o responsá-

vel pelo primeiro órgão oficial de preservação do Patrimônio 

Cultural brasileiro: a “Inspetoria de Monumentos Nacionais” 

– criada pelo decreto lei de 14 de julho de 1934. A “Inspetoria” 

dirigida por Barroso só foi substituída pelo Decreto Lei n. 25 

de 1937, que criou o “Serviço de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional” (SPHAN). Se o vínculo entre a Inspetoria 

e a AIB era explícito a partir do protagonismo de Barroso, 

seria importante também, a partir da criação do SPHAN e da 

gestão inicial de Rodrigo Melo Franco de Andrade86, questio-

nar sobre a continuidade da participação dos integralistas e, 

também, sobre um possível papel legitimador do novo servi-

ço patrimonial para o regime ditatorial no poder a partir de 

193787, papel este ainda bem pouco estudado.88

O projeto de construção de uma “identidade” nacional 

moderna, de um novo “mito de nação”89 a partir da cultura 
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e, em particular, do inventário do patrimônio histórico e 

artístico nacional é incontestável. Também é conhecida sua 

legitimação por um grupo de artistas e de intelectuais “mo-

dernistas” que serviram ao ministro Capanema e assim tam-

bém corroboraram de certa forma, mesmo sem o assumir ou 

querer – uma boa parte deles tendia claramente mais à es-

querda, como o próprio chefe de gabinete do ministro, Carlos 

Drummond de Andrade –, com o novo regime ditatorial, em 

particular ao perseguir a ideia de um “homem novo”90, um 

“novo” homem moderno a partir da criação de uma “nova” 

tradição, como explica Mariza Veloso Motta Santos: “A ob-

sessão pela invenção de uma tradição é parte integrante do 

imaginário modernista que domina a Academia SPHAN.”91 

Para Eduardo Jardim:

O ambiente político dos anos trinta, no país, até o final de 

1937, quando ocorreu o golpe que implantou o Estado Novo, 

teve como um dos traços marcantes o confronto entre comu-

nistas e integralistas. Isso também foi decisivo para compor os 

personagens no ambiente artístico e intelectual. A partir de 

1935 e, de forma mais acentuada, com a instauração do Estado 

Novo, as medidas repressivas da polícia política conseguiram 

manter sob controle as facções em confronto e, finalmente, 

liquidaram as orientações políticas que se recusaram a aderir à 

posição vitoriosa no quadro político pós-1930. (...) Além de con-

tar com a repressão policial, o Estado Novo também buscou 
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firmar-se através da promoção de eventos no campo cultu-

ral. Tal como acontecera com os fascismos europeus, foram 

programadas atividades culturais e festivais, como concertos 

de canto coral e a publicação de revistas culturais, que visavam 

obter o apoio da população e a colaboração das camadas inte-

lectuais. Vários escritores e artistas do círculo de Mário de 

Andrade, como Villa-Lobos e Portinari, participaram des-

sas iniciativas. (2005, p. 91, grifos nossos)

Ao contrário de muitos de seus amigos “modernistas” da 

época da Semana92, Oswald não participou do processo cha-

mado de “modernização conservadora”93 por alguns estu-

diosos da “Era Vargas”. Seus antigos amigos políticos foram 

presos ou fugiram exilados na dita “Revolução de 30”. Por 

sua nova militância política, Oswald e Pagu foram persegui-

dos sistematicamente pelo novo governo anticomunista e 

passaram à clandestinidade. Oswald “era tido como um pe-

rigo público, era o escritor comunista, um barba-azul, um li-

bertino que já havia se casado quatro ou cinco vezes, enfim, 

um sujeito que não tinha respeito por nada, nem pela famí-

lia nem pela religião” (Zuccolotto apud Boaventura, 1995, 

p. 160). Em sua ficha policial (prontuário de 1935, ano da 

promulgação da lei de segurança nacional) pode-se ler que 

Oswald seria: “Um dos brasileiros mais obcecados pelo cre-

do vermelho, para onde arrastava moças ainda estudantes, 

apesar de possuir recursos financeiros vastos”.
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Os caminhos dos dois Andrades passaram então a tomar 

direções bem distintas a partir de 1930. Enquanto o Oswald 

militante antintegralista do dito “credo vermelho” – embora 

com claras tendências anarquistas e permanente tensão por 

ter pertencido à oligarquia cafeeira – “esperava ingênua e 

irresponsavelmente a revolução” (Boaventura, 1995, p. 160), 

Mário se tornara uma figura pública importante no campo 

institucionalizado da Cultura94. No mesmo ano, 1935, em 

que Oswald foi fichado como subversivo, Mário se tornou 

diretor do primeiro Departamento de Cultura do município 

de São Paulo, o que, como é sabido, fez o ministro da cultura 

de Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, por recomendação 

de seu chefe de gabinete, Carlos Drummond de Andrade, 

convidá-lo a organizar, como diretor deste Departamento, o 

conhecido “Anteprojeto de Criação do Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional”. 

Tendo em vista que o anteprojeto de 1936 e a sua trans-

formação em decreto de lei em 1937 – que criou o SPHAN, 

hoje IPHAN, mesmo desconsiderando parte da proposta 

marioandradina para o SPAN – já são bastante conhecidos 

e foram amplamente debatidos por estudiosos do campo 

do patrimônio, não os retomaremos aqui95. O projeto pro-

posto por Oswald em 1930, como vimos, já era um palimp-

sesto que reunia camadas tanto do projeto de 1926 quanto 

daquele de 1924, assim como era resultante de um debate 

coletivo em torno do movimento Pau-Brasil, profundamente 
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contaminado pela experiência coletiva das primeiras via-

gens pelo país. Assim, o tão conhecido anteprojeto assina-

do por Mário, “mito de origem” (Rubino, 1991) do IPHAN, 

também deveria ser considerado tributário tanto dessas 

viagens quanto desses projetos anteriores, mesmo que não 

diretamente96. As viagens do grupo, mesmo diferentes em 

extensão, formas de participação e propósitos, estavam inti-

mamente ligadas pela ideia de uma “descoberta” do país, em 

particular de sua cultura/natureza popular, a partir de uma 

“intuição antropológica”, traço determinante na construção 

intelectual do campo de preservação do patrimônio no país.

Não é fácil imaginar Oswald, que em 1929 torna-se líder 

dos antropófagos, como “Conservador” do Patrimônio, ape-

sar do projeto de 1930, como vimos, não chegar a radicalizar 

– como o Manifesto Antropófago de 192897 – em sua proposta. 

A ruptura entre Mário e Oswald evidenciou também uma 

divergência intelectual, as atividades de Mário como diretor 

do Departamento de Cultura de São Paulo nos anos 193098 

buscavam a afirmação de uma “identidade” nacional99, a par-

tir de São Paulo. Já a proposta da Antropofagia de Oswald, tem 

um pressuposto bem distinto: uma radical “devoração” do 

outro, dos vários outros, de suas ideias. Uma alteridade an-

tropófaga que devora qualquer forma de “identidade” única 

ou fixa, uma “devoração” crítica de todas as imposições ou 

padronizações vigentes. 
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Como veremos no próximo capítulo, Oswald radicalizou 

a proposta Pau-Brasil com a Antropofagia, há uma evidente 

ruptura na radicalidade devoradora, na incorporação im-

pura das diferenças, que se opõe às propostas nacionalistas 

da época (de certa forma também presentes no movimento 

Pau-Brasil), e às ideias de pureza, de originalidade, de au-

tenticidade, de identidade ou de origem, algumas por vezes 

ainda dominantes, até hoje, em certos campos, inclusive no 

da Conservação do Patrimônio. Para além do interesse da 

“intuição etnográfica” dos “descobridores”, a mais radical 

“descoberta” advinda das viagens, seria a proposta crítica 

e criativa da “devoração” antropófaga. No jogo entre “des-

cobridores” e “descobertos” (re)emerge assim, no intervalo 

criativo e imaginativo proporcionado pelos deslocamentos 

das viagens, uma proposta de “devoração” da própria alteri-

dade. Uma herança antropófaga.

Após as primeiras viagens que tanto afetaram seus par-

ticipantes, Mário tornou-se, como vimos, turista aprendiz 

(1927, 1927-1928), diretor do Departamento de Cultura (1935-

1938) e aprendiz de etnógrafo na Sociedade de Etnografia e 

Folclore (1936-1939)100. Em carta de 1936 a seu amigo Câmara 

Cascudo, Mário deixava claro seu distanciamento das preo-

cupações literárias, chegando mesmo a esquecer sua “língua 

literária”, a esquecer de si mesmo ao tornar-se, segundo suas 

próprias palavras, “um departamento da Prefeitura munici-

pal de São Paulo”. 
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Cascudito, vou lhe escrever duas linhas roubadas. Ah, você 

nem 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 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 

para menos, bateu uma aura de progresso nesse município 

sofrido, veio um prefeito que topa as coisas de cultura tam-

bém, incrível! E me chamaram para dirigir a coisa, imagine 

só, numa terra em que tudo está por fazer! (Andrade/Cascudo, 

2011 [1936], p. 275, grifos nossos). 

Mário aproximava cada vez mais sua ideia de etnografia à 

de folclore, chegando por vezes a confundi-las, seu interesse 

parecia se limitar à coleta de dados sem chegar a preocu-

pações propriamente antropológicas (ou etnológicas), seu 

foco era a questão popular, muitas vezes separada da ques-

tão ameríndia, ou étnica-racial, e sua preocupação passava a 

ser cada vez mais com uma etnografia compreendida como 

coleta de dados e documentos sobre o folclore nacional, 

de caráter civilizador. Como resumiu bem Silvana Rubino: 

“Etnografia para Mário era sua visão contemporânea do fol-

clore” (in Micelli, 1995, p. 503). Ao contrário de suas próprias 

paródias no diário da viagem de 1928 sobre a “etnografia 
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científica”, Mário passou a defender esse tipo de etnografia 

mais “técnica” e ao mesmo tempo ligada ao folclore – se 

afastando assim também do campo da literatura e seu ins-

tigante tensionamento com a prática etnográfica –, como se 

pode ver nesse artigo que ele publicou no Jornal Síntese, de 

Belo Horizonte, em outubro de 1936 com o título “A situação 

etnográfica do Brasil”: 

A Etnografia brasileira vai mal. Faz-se necessário que ela 

tome imediatamente uma orientação prática baseada em 

normas severamente científicas. Nós não precisamos de teó-

ricos, os teóricos virão a seu tempo. Nós precisamos de moços 

pesquisadores que vão à casa recolher com seriedade e de ma-

neira completa o que esse povo guarda e rapidamente esquece 

(Mário de Andrade, 1936, grifo nosso).

É importante lembrar que o projeto para um Instituto 

de Antropologia Física e Cultural, realizado por Claude Lévi-

Strauss, então professor da USP, quando foi recusado por 

essa instituição, em 1935, foi parcialmente recuperado pelo 

Departamento de Cultura de São Paulo dirigido por Mário, 

o que propiciou que um debate de cunho “antropológico”101 

se iniciasse nessa repartição pública. A conhecida, apesar de 

sua breve existência, “Sociedade de Etnografia e Folclore” 

foi criada, inicialmente como um “Clube de Etnografia” em 

1936, por iniciativa de Mário, logo após o Curso de Etnografia 
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oferecido por Dina Lévi-Strauss (Dina Dreyfus, na época Lévi-

Strauss por ainda estar casada com Claude), como curso de 

extensão do Departamento de Cultura. O discurso de Mário 

na abertura do curso é bem explícito sobre seu interesse 

aplicado da etnografia: 

O Departamento Municipal de Cultura inicia agora o primeiro 

de seus cursos livres, propondo como objeto de vossas cogita-

ções a ciência da Etnografia. Não foi ao acaso que escolhemos 

a Etnografia, ela se impôs. Quem quer que, mesmo diletante-

mente como eu, se dedique a estudos etnográficos e procure na 

bibliografia brasileira o conhecimento da formação cultural do 

nosso povo, muitas vezes desanima pensativo, diante da facili-

dade, da leviandade detestável, da ausência muitas vezes total 

de orientação científica, que domina a pseudoetnografia bra-

sileira. É uma completa lástima, e havemos de ter a coragem 

de afirmar que grande número dos livros nacionais versando 

Etnografia, são livros anticientíficos, de fazedores de litera-

tice e de abusadores do povo. Basta dizer que estamos num 

país onde qualquer cantora de canções populares, deformadas 

pelas necessidades do palco, se intitula de “folclorista”!... E é 

principalmente nisto, na colheita de documentação popular 

que a enorme maioria dos nossos livros etnográficos é falsa. E 

é justamente nisto que temos que melhorar a nossa produção 

imediatamente, enquanto o progresso e o internacionalismo 

não destroem os nossos costumes e as bases culturais da nossa 
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gente. Porque não nos importa ainda que nos orgulhemos de 

grandes monumentos científicos da Etnografia, da altura dos 

dum Frazer, dum Tyler (sic), dum Lévy-Bruhl. Esses monumen-

tos virão a seu tempo, e somente quando tivermos ao nosso 

dispor documentação legitimamente científica. Colher, 

colher cientificamente nossos costumes, nossas tradições 

populares, nossos caracteres raciais102, esta deve ser a palavra 

de ordem de nossos estudos etnográficos; e num sentido emi-

nentemente prático vão se orientar os trabalhos deste Curso 

de Etnografia, que o Departamento Municipal de Cultura está 

iniciando (Andrade, 1926, grifos nossos).

Não resta dúvida do caráter mais instrumental da etno-

grafia (e da viagem) por Mário após 1930, como diretor do 

Departamento (e também como consultor do SPHAN), com 

interesse basicamente na coleta de documentação folclórica 

(a própria ideia mais vasta, e menos pura, de cultura popu-

lar é substituída pela de folclore). Nesse sentido, foi criada 

uma “Missão de Pesquisas Folclóricas”, já seguindo méto-

dos “científicos”, realizada em 1938 por equipe de quatro 

pesquisadores da Secretaria de Cultura de São Paulo “que 

anotaram, gravaram, filmaram e fotografaram manifesta-

ções populares das regiões Norte e Nordeste do Brasil” (Toni, 

1985, p. 11)103. Apesar de uma clara simplificação da questão 

antropológica a uma ideia de folclore e a uma prática etno-

gráfica como coleta de dados, essa interlocução, sobretudo 
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entre Mário e Dina, que levou à criação da “Sociedade de 

Etnografia e Folclore” incluiu também o jovem Claude Lévi-

Strauss, ainda casado com Dina, e suas instigantes “etnogra-

fias de domingo”, também citadas em Tristes Trópicos.104 

As “etnografias de domingo” eram verdadeiras etnogra-

fias urbanas avant la lettre, realizadas por amigos e alunos 

de Lévi-Strauss pelos arredores da cidade de São Paulo. A 

“Sociedade de Etnografia e Folclore” sem dúvida marcou a 

história da constituição do campo da antropologia no país. 

Mário, através do Departamento de Cultura, também foi 

responsável pelo determinante financiamento da primeira 

expedição do casal Lévi-Strauss ao Mato Grosso (1935-1936), 

que também contou com financiamento do Musée d’Ethnogra-

phie, dirigido por Rivet e Rivière. Viagem e etnografia iniciá-

ticas também narradas por Lévi-Strauss em Tristes Trópicos. 

Ao voltar à França de férias em 1936, o casal Lévi-Strauss 

chegou com um grande conjunto de objetos indígenas “re-

colhidos”, para não dizer pilhados (trocados ou comprados 

por valores irrisórios), nessa primeira expedição realizada 

no interior do Mato Grosso105. Com esse rico material, que 

se tornou propriedade do Musée d’Ethnographie (substituído 

em 1938 pelo Musée de l’Homme, como vimos no capítulo an-

terior) do governo francês, eles montaram uma exposição 

com o título Indiens du Matto-Grosso (Mission Claude et Dina 

Lévi-Strauss) na galeria parisiense “Beaux-Arts”, exibida en-

tre janeiro e fevereiro de 1937. Foi também nessa mesma 
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prestigiosa galeria de arte – pertencente à família de mar-

chands Wildenstein, também financiadora, como já vimos no 

capítulo anterior, da revista Documents, e segundo Man Ray, 

“uma das galerias mais chiques de Paris” (apud Radnitzky, 

1964, p. 214), na também chique rua do Faubourg Saint-

Honoré –, que foi montada a grande Exposition Internationale 

du Surréalisme, entre janeiro e fevereiro de 1938 (exatamente 

um ano após receber a exposição do casal Lévi-Strauss), or-

ganizada por André Breton e Paul Éluard, com cenografia 

de Marcel Duchamp. Exposição surrealista que foi considera-

da por alguns com um tipo de “grand finale” do movimento, 

uma das últimas grandes manifestações – no caso, coletiva e 

internacional – dos surrealistas. 

Segundo o catálogo da exposição, foram mostrados 229 

trabalhos de 60 artistas surrealistas de 14 países, sem con-

tar os inúmeros livros e manequins expostos. Segundo a 

imprensa, mais de 3.000 pessoas compareceram na noite 

da abertura da mostra (17/1/1938)106. Nessa exposição havia 

ainda o que poderia ser percebido como um pequeno clin 

d’oeil à mostra etnográfica do ano anterior no mesmo local: 

os “odeurs du Brésil” (odores do Brasil). Duchamp explicou: 

“Havia esse detalhe divertido, o odor do café. Tínhamos, num 

canto, uma panela elétrica onde fazíamos torrar o café. Isso 

dava um odor maravilhoso na sala toda, que fazia parte da 

exposição. Era mesmo bem surrealista”. Simone de Beauvoir 

descreveu assim sua visita à exposição: “Em meio ao cheiro 
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do café do Brasil, os objetos emergiam de uma obscuridade 

cuidadosamente dosada: um talher forrado, uma mesa-ban-

co que se mantinha pelas pernas de uma mulher; das portas, 

das paredes, dos vasos, de todos os lugares fugiam mãos”107. 

N o t a s

1 Enquanto no campo da arquitetura, sobretudo a partir dos CIAMs, 

os arquitetos se declaravam modernos (o “modernismo” muitas 

vezes foi tido como pejorativo, uma aplicação tardia como “esti-

lo”), os artistas, talvez para sair da denominação de futuristas (ter-

mo que passou a estar ligado ao manifesto lançado por Marinetti 

em 1909 e, em seguida, ao fascismo italiano) se autoproclama-

ram “modernistas” (apesar de a Semana de 1922 ter sido de Arte 

Moderna e não de arte “modernista”). 

2 Os arquivos de Mário de Andrade se encontram no IEB – Instituto 

de Estudos Brasileiros da USP e no CCSP – Centro Cultural São 

Paulo. Os arquivos de Oswald de Andrade se encontram no CEDAE 

– Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulalio, ligado ao 

IEL – Instituto Estudos da Linguagem, da UNICAMP. Há também cor-

respondências e documentos em outros arquivos públicos, como o 

da FCRB, e em vários outros arquivos particulares espalhados. 

3 Um estudo mais detalhado, redigido com Renata Cabral, e em 

parte aqui retomado, buscou problematizar esse apagamento de 

Oswald de Andrade, com documentos até então pouco conhecidos 
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(um inédito). Esse estudo foi publicado na revista Anais do Museu 

Paulista (v. 26, 2018) com o título: “O antropófago Oswald de 

Andrade e a preservação do patrimônio: um ‘devorador’ de mitos?” 

4 É importante notar que no Brasil houve também uma série de re-

vistas modernas que contaram com a participação dos “modernis-

tas”, Sérgio Cohn, no livro Revistas de Invenção, 100 revistas de cultura 

do modernismo ao século XXI (2011), faz um tipo de inventário cro-

nológico dessas publicações, começando pela Klaxon, lançada em 

maio de 1922 com o objetivo de divulgar as ideias da Semana de 

Arte Moderna, em particular de, Guilherme de Almeida, Mário de 

Andrade, Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, entre outros. Segue 

a lista feita por Cohn até 1950, com as datas do primeiro número 

de cada uma: Klaxon (1922), A Revista (1925), Terra Roxa (1926), Verde 

(1927), Festa (1927), Arco&Flexa (1928), Revista de Antropofagia (1928, 

discutiremos no próximo capítulo), O Fan (1928), Boletim de Ariel 

(1930), O Homem do Povo (1931), Novidade (1931), Revista Nova (1932), 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937), RASM (1939), 

Clima (1941), Pensamento da América (1941), Cultura (1941), Edifício 

(1946), Joaquim (1946), Orfeu (1949), Filme (1949), Anhembi (1950) e 

Habitat (1950). Fechamos a lista pela Habitat, criada por Lina Bo 

Bardi (com seu marido Pietro Bardi), ligada ao MASP, por esta se 

aproximar, mesmo que tardiamente, da Documents e, de alguma 

forma, da Revista de Antropofagia (em particular nos trabalhos sobre 

a questão indígena/popular relacionada aos debates da arte/arqui-

tetura modernas). 
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5 Os artistas modernos brasileiros chegaram a ser denominados de 

“futuristas” mas, a partir do momento em que o termo (do mani-

festo lançado por Marinetti em 1909) passou a estar diretamente 

ligado ao fascismo italiano, eles se autoproclamaram “modernis-

tas” (ver nota 1).

6 Como veremos, os “modernistas” brasileiros, próximos do debate 

francês, já se interessavam pela relação entre arte moderna e etno-

grafia, em particular no que ficou conhecido como “primitivismo”. 

7 A contribuição de Mário de Andrade assim como o papel de suas 

missões etnográficas para a história intelectual da preservação do 

patrimônio no país já foram amplamente estudadas, no entanto, o 

papel das viagens precedentes do grupo “modernista” pelo país e, 

também, a contribuição das propostas patrimoniais anteriores ao 

anteprojeto do SPAN assinado por Mário de Andrade (já como di-

retor do Departamento de Cultura de São Paulo, em 1936), direta-

mente relacionadas a essas viagens em grupo, assinadas por Blaise 

Cendrars (1924) e por Oswald de Andrade (1926 e 1930), parecem 

ainda ser pouco consideradas como parte de um mesmo debate 

coletivo que resultou na estruturação da política nacional de defe-

sa do patrimônio no país. Um artigo mais específico sobre o tema, 

baseado no presente capítulo, será publicado, a convite de Márcia 

Sant’Anna, no número 41 da Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (no prelo) com o título: As viagens modernistas e o 

debate patrimonial. 
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8 Ver sobretudo a terceira prática do livro dedicada às práticas do 

espaço e, em particular, o capítulo VII, “Caminhadas pela Cidade” 

e IX, “Relatos de Espaço”. É interessante notar também que o 

primeiro relato de uma prática espacial neste livro de Michel de 

Certeau, foi precisamente de uma recordação de uma caminhada 

noturna, durante uma viagem, em Salvador (1974). Podemos ler na 

página 75 (capítulo II, Culturas Populares): “Retornam lembranças 

pessoais, lugares desses mutismos na memória. Assim, introdução 

a um seminário sobre a cultura popular no Nordeste brasileiro, 

uma caminhada durante a noite então barulhenta de Salvador até 

a Igreja do Passo. Contrastando com o teatro sutil da Misericórdia, 

a fachada sombria ergue em sua dignidade toda a poeira e o suor 

da cidade. Acima dos antigos bairros cheios de barulho e vozerio, 

eis o seu segredo, monumental e silencioso. Domina a Ladeira do 

Passo. Não se entrega aos pesquisadores que, no entanto, o têm 

diante do olhar, ali diante deles, como lhes escapa também a 

língua popular, vinda de muito longe e de muito alto quando se 

aproximam dele. Bem diferente da Igreja do Rosário, toda azul e 

aberta, esta pedra negra levanta a face noturna do humor baiano. 

Rochedo inexpugnável, embora (ou porque) familiar, despojado de 

solenidade, semelhante às canções da saudade brasileira. Voltando 

dessa peregrinação, pelas ruas, os rostos, malgrado sua alegre mo-

bilidade, parecem multiplicar, passando, o indecifrável e familiar 

segredo do monumento”. (1990 [1980], p. 75). Sobre essa viagem ao 

Nordeste, ver também: “Cultura popular e religiosidade popular” 

In: Cadernos do CEAS, Salvador, n. 40, p. 52-59, nov/dez 1975.
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9 Mário retomou a questão no diário da viagem do ano seguinte, 

como podemos ler no início da 2a parte do livro O turista aprendiz 

organizado por Telê Porto Ancona Lopez (que reproduz as crôni-

cas publicadas no Diário Nacional): “Se repetiu a mesma sensação 

desagradável do ano passado quando parti pro Amazonas. Está 

provado que não fui feito pra viajar” (2002 [1928], p. 180, crônica 

publicada no Diário Nacional no dia 14 de dezembro de 1928). Há 

também a recorrência do caso do boné como sua transformação 

em viajante, no diário em 11 de maio de 1927 (do texto retraba-

lhado em 1943) pode-se ler: “vou na cabina trocar o chapéu por 

um mais adequado boné de viagem. Olhei no espelho e consegui 

ficar mais fácil” (p. 54). No texto da viagem de 1928, datado de 3 

de dezembro e publicado no Diário Nacional em 21 de dezembro, 

lê-se: “Além do mais me sinto muito urbano, chapéu de palha na 

cabeça, gravata longa embandeirando no vento... Vou pra cabina, 

abro a mala, tiro o boné... É extraordinário como as convenções 

gesticulam por nós. E inda falam que o hábito não faz o monge... 

Bastou botar o boné na cabeça, olhei no espelho e era eu viajando. 

Fiquei fácil” (2002 [1928], p. 188).

10 Nos referimos ao livro organizado por Telê Porto Ancona Lopez, 

a partir dos originais deixados por Mário de Andrade, em 1976 

(republicado em 1983 e 2002), a nova edição publicada em 2015, 

que incluiu novos textos, termina de outra forma (uma crônica foi 

inserida ao final da 2a parte). Diferentemente de Lévi-Strauss que 

publicou em vida suas memórias da viagem em Tristes Trópicos, a 
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publicação dos diários de Mário de Andrade, em O turista aprendiz, 

foi póstuma. 

11 “Se Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer ‘eu penso, 

logo existo’ – a dizer, portanto, que a única vida ou existência que 

consigo pensar como indubitável é a minha própria –, o perspec-

tivismo ameríndio começa pela afirmação duplamente inversa: ‘o 

outro existe, logo pensa’. E se esse que existe é outro, então seu 

pensamento é necessariamente outro que o meu. Quem sabe até 

deva concluir que, se penso, então também sou um outro. Pois 

só o outro pensa, só é interessante o pensamento enquanto po-

tência de alteridade. O que seria uma boa definição da antropo-

logia. E também uma boa definição da antropofagia, no sentido 

que este termo recebeu em certo alto momento do pensamento 

brasileiro, aquele representado pela genial e enigmática figura de 

Oswald de Andrade” (Viveiros de Castro, 2007, p. 118). No Manifesto 

Antropófago (1928) podemos ler: “Só me interessa o que não é meu. 

Lei do homem. Lei do antropófago”. 

12 Talvez melhor que contaminação seja a ideia de superposição de 

camadas, como forma de coexistência de diferenças, ou seja, de pa-

limpsesto, como também propõe Beatriz Azevedo em Antropofagia 

– Palimpsesto Selvagem (2016). Desenvolvemos melhor essa questão 

no v. 1 (capítulo 2, “Palimpsestos”).

13 Referimo-nos ao livro A retórica da perda de José Reginaldo Santos 

Gonçalves (Editora UFRJ, IPHAN, 1996), excelente trabalho sobre 

os discursos do patrimônio cultural no Brasil, compreendidos 
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como “narrativas nacionais”, narrativas e discursos dos intelec-

tuais ligados ao projeto nacional de “patrimônio cultural”, que 

visavam a construção de uma “identidade” nacional. 

14 Ao final do texto, Antonio Candido retomou a imagem do me-

nino de Baudelaire: “É que nele permaneceu vivo o amor juve-

nil pelo sonho, à luz da lâmpada de Baudelaire, que faz parecer 

grande o mundo, sob as cores de uma fantasia que depois cede 

no adulto, quando se ampliam em seu detrimento as divisas do 

real, - mas que são preservadas na mocidade constante dos poe-

tas. Em Oswald, elas continuaram, mágicas, elásticas, fascinantes.  

E quando lembramos que está morto, pensamos involuntariamen-

te que partiu para mais uma viagem, buscando novos mundos 

para a sua fome antropofágica de sonho e liberdade. Oswald, via-

jante” (2000 [1954], p. 56). 

15 A aproximação com uma etnografia “científica”, como veremos, 

foi posterior a essas viagens iniciáticas dos “modernistas”: deu-

-se após o rompimento entre os Andrades em 1929 e a “revolu-

ção de 1930” e, sobretudo, quando Mário de Andrade assumiu 

o Departamento de Cultura de São Paulo (1935) e contou com a 

ajuda do casal Lévi-Strauss, recém-chegados ao país, na criação 

da “Sociedade de Etnografia e Folclore”. No entanto, Mário de 

Andrade já havia intitulado seus relatos de sua viagem ao Nordeste 

em 1928-1929 de “viagem etnográfica”, diferenciando-a da viagem 

de 1927, que ainda seria uma continuação daquelas do grupo em 

1924 conhecidas como “descoberta do Brasil”. Nesses mesmos 
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anos, 1928 e 1929, Oswald de Andrade já havia radicalizado a ex-

periência Pau-Brasil, em particular na segunda dentição da Revista 

de Antropofagia (como veremos no próximo capítulo). 

16 Os dois Andrades já se conheciam desde 1917. Segundo Maria 

Eugenia Boaventura (1995, p. 75), o encontro ocorreu numa ceri-

mônia realizada no Conservatório Municipal, quando “Mário fez 

um discurso patriótico, exaltando a entrada do Brasil na guerra 

e despertou a atenção do repórter Oswald que disputou corpo-a-

-corpo com outros jornalistas os originais, para estampá-lo no dia 

seguinte nas páginas do Jornal do Comércio de 22 de novembro 

de 1917”. Ainda segundo Boaventura, em 1921, Oswald, pelo mes-

mo jornal, “transformou o ainda desconhecido autor de Paulicéia 

Desvairada no assunto mais comentado do momento” (1995,  

p. 75). Oswald e Mário se tornam amigos e, junto ao também es-

critor Menotti del Picchia, ao pintor Di Cavalcanti e ao escultor 

Brecheret, formaram o núcleo promotor da Semana de 1922.  

A Semana foi chamada por Frederico Coelho (2012), na comemo-

ração dos 90 anos do evento, de “A Semana sem Fim”, por sua 

longeva atualidade e também por sua “origem mítica”. Tratava-

se do “brado coletivo principal”, como se refere o próprio Mário 

de Andrade (1974), na sua famosa conferência de 30 de abril de 

1942, no Itamaraty (Casa do Estudante do Brasil), em que ele fez 

seu balanço em tom de autocrítica do “movimento modernista” 

e da “Semana”, após 20 anos: “A Semana marca uma data, isso 

é inegável. Mas o certo é que a pré-consciência primeiro, e em 

seguida a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde 
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pelo menos seis anos viera definindo no... sentimento de um gru-

pinho de intelectuais paulistas (...) Eu creio que os modernistas 

da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a 

ninguém. Mas podemos servir de lição”. Dez anos depois desse 

balanço, nos 30 anos da Semana, Oswald de Andrade no Correio 

da Manhã (7/6/1952), em sentido distinto, explicou sua atualidade 

a um dos vários críticos da Semana: “(...) um cavaleiro chamado 

Luiz Martins declarou que a Semana não houve. Evidentemente. 

Está havendo.” 

17 A irreverente Semana – como se sabe, constituída por uma exposi-

ção de pintura, de escultura e de arquitetura, e três noites de de-

bates, conferências e concertos no Teatro Municipal de São Paulo 

– que poderia ser vista como um tipo de Revue (teatro de revista, 

de variedades), ficou conhecida como marco fundador da indepen-

dência cultural do país. O objetivo comum era claro: chocar os 

conservadores, os acadêmicos e os “passadistas”. De tanto com-

bater os “passadistas”, os futuros “modernistas” também foram 

chamados de “futuristas” – como o movimento italiano que se ren-

deu ao fascismo – e talvez por causa dessa preocupação prioritá-

ria com o futuro e pouco apreço (aparente) ao passado, na Semana 

ainda não se tenha discutido a questão do Patrimônio, tema que 

apareceu para o grupo após a viagem coletiva de 1924, como ve-

remos. É importante lembrar que Oswald formou, nos anos 1920, 

com Mário de Andrade, a “dupla propulsora” dessa “fundação” do 

movimento moderno nas artes no país como ruptura do passado 
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colonizado e acadêmico visando a formação de um país moderno 

e de vanguarda.

18 Do grupo bem maior de artistas e intelectuais que promoveu e par-

ticipou da Semana, ficaram mais próximos Oswald, Mário, Menotti, 

Anita Malfatti e, outra pintora moderna amiga de Anita que estava 

na Europa e não participou da Semana, Tarsila do Amaral, que 

formaram o Grupo dos 5. Um famoso desenho de Anita de 1922 

mostra os 5 juntos: Anita deitada em um sofá, Menotti e Oswald 

deitados em um tapete no chão enquanto Mário e Tarsila toca-

vam piano. Eles se reuniam frequentemente no ateliê de Tarsila, 

na casa de Mário e na “garçonnière” de Oswald. Fundaram a revista 

modernista Klaxon (que circulou entre 1922 e 1923), mas o Grupo 

dos 5 se dissolveu quando Oswald, apaixonado, viajou para Paris 

para encontrar Tarsila, onde passaram a viver juntos, de final de 

1922 até 1929, com várias idas e vindas transatlânticas e algumas 

estadias mais longas no país, como ocorreu em 1924.

19 “Estou inteiramente pau-brasil e faço uma propaganda danada 

do paubrasileirismo. Em Minas, no Norte, Pernambuco, Paraíba, 

tenho amigos paubrasileirando. Conquista importantíssima é o 

Drummond, lembras-te dele, um dos rapazes de Belo Horizonte. 

Está decidido a paubrasleirar-se e escreve atualmente um livro de 

versos com o maravilhoso nome de Minha Terra Tem Palmeiras” 

(Mário de Andrade, carta a Tarsila do Amaral de 1o de dezembro de 

1924, in: Amaral, 1999, p. 86).
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20 Como Milhaud, Satie, Gleize, Lhote, Delaunay, De Chirico, 

Picabia, Aragon, Rolf de la Maré, John dos Passos, Kojo Tovalou, 

Léger, Picasso, Cocteau, Brancusi, Romains, Bacharach, Radiguet, 

Romains, Larbaud, Stravinski, Supervieille, entre vários outros.

21 Luiz Costa Lima, ao explicar o impacto da poesia de Cendrars, es-

creve: “Deve-se acentuar, em primeiro lugar, seu caráter de produ-

ção de viajante, aliada à desconformidade com o que seria no caso 

esperável” (1991, p. 191). 

 22 Sobre o caráter compilatório da publicação, que buscava agrupar 

diferentes contos nas versões dos viajantes, ver nota 19 do capítulo 

anterior. 

23 Existem ao menos três manuscritos do projeto desse balé, que 

nunca foi realizado. O primeiro, de 1924, ano das viagens pelo 

país com Cendrars, foi redigido por Oswald em francês, podemos 

ler como título (manuscrito em papel timbrado do Hotel Victória 

de São Paulo): “Histoire de la fille du roi. Ballet Brésilien. Oswald 

de Andrade – Tarsila – Villa Lobos”. Nos dois outros manuscritos, já 

em português (não datados, mas claramente posteriores, provavel-

mente dos anos 1940), há menção a Oswald de Andrade Filho (filho 

de Oswald, realizando os cenários no lugar de Tarsila,) e Mignoni 

(no lugar de Villa Lobos, na composição musical). São conhecidos 

também desenhos de Tarsila de 1925 para o cenário do Balé, que já 

foram publicados no livro de Aracy Amaral Blaise Cendrars no Brasil 

e os modernistas (1970). 
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24 Os desenhos de Tarsila estão presentes no livro de Cendrars de 

1924 sobre sua experiência brasileira: Feuilles de Route, 1. Le Formose; 

como também no livro de Oswald de 1925, Pau-Brasil, ambos pu-

blicados pela editora parisiense Au sans pareil. A interlocução de 

Blaise com Oswald foi extremamente ativa nos anos 1920, com 

trocas e comentários de manuscritos. 

25 Eduardo Jardim em seu livro Mário de Andrade: A morte do poeta co-

locou a questão nos seguintes termos: “Naquele momento foram 

incentivados os estudos sobre a cultura popular, considerada a 

principal fonte de nacionalidade, o passado do país foi reavaliado, 

já que ele poderia conter a chave da identidade nacional, e pro-

pôs-se um novo conceito do papel do intelectual na vida brasilei-

ra. O artista e o escritor teriam a função de mediar o processo de 

nacionalização da cultura e das artes. Sua tarefa seria apreender a 

identidade da nação nas fontes populares e no passado para trans-

miti-la, na atualidade, ao conjunto da nação. (...) A formulação 

mais acabada das teses modernistas encontra-se na obra de Mário 

de Andrade” (2005, p. 11).

26 Paulo Prado também foi o anfitrião na primeira viagem ao Brasil, 

em 1929, de outro suíço famoso nascido no mesmo cantão de 

Neuchatel, La Chaux de Fonds, que também morou em Paris e 

também atendia por um nome artístico, Le Corbusier (Charles 

Edouard Jeanneret). “Corbu” era amigo íntimo de Cendrars 

(Frédéric Louis Sauser), e também visitou e escreveu (em Précisions), 

como Cendrars, sobre o “Morro da Favella”, que ambos visitaram 
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no Rio. O poeta que insistiu na viagem pois estava convencido que 

seu amigo urbanista teria um papel importante na futura cons-

trução da nova capital do “país do café”. Cendrars escreveu a Le 

Corbusier em um cartão postal: “ATENÇÃO: Eu lhe informo que 

o governo brasileiro acaba de pedir ao Congresso a verba necessá-

ria para a construção da Capital Federal prevista na Constituição. 

Construção de uma cidade de um milhão de almas: PLANALTINA, 

em uma região ainda hoje virgem! Eu creio que isso vai lhe interes-

sar! Se for o caso, colocarei você com quem de direito. Minha mão 

amiga, Blaise Cendrars” (Cendrars, 1984 e Pereira, 1987).  

27 Nesse mesmo artigo da Revista do Brasil em 1924, Mário de 

Andrade comentou, de forma extremamente nacionalista, o in-

cidente na chegada ao Brasil de Blaise Cendrars, mutilado na 1a 

guerra: “`A sua chegada deu-se um incidente grandioso. As autori-

dades de Santos quiseram impedir-lhe o desembarque, porque era 

mutilado. Tudo se arranjou; felizmente para nós que possuiremos 

o poeta por algum tempo. Mas o ato policial me enche de sincero 

orgulho. Que vêm fazer entre nós os mutilados? O Brasil não pre-

cisa de mutilados, precisa de braços. O Brasil não precisa de recor-

dações penosas senão de certezas joviais.” E o artigo ainda termina 

da mesma forma: “Um tempo nós também, os afamados moder-

nistas brasileiros, acreditamos que a França resumia toda a arte. 

(...) Esse conhecimento nos permitiu nos integrássemos na cons-

ciência do nosso país porque nos tornávamos os homens livres que 

hoje somos. Brasileiro, sem quase nenhuma tradição artística, sem 

a tremenda herança de séculos e séculos de inteligência crítica, é 
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como o homem livre, sem ligação de escola alguma francesa ou 

italiana, alemã ou portuguesa, como selvagem, que saúdo o poeta 

francês.” 

28 Discutimos a questão recentemente no artigo: “Notas fugidias 

sobre nossa herança antropófaga”, revista Redobra, número 15, 

2020. 

29 Outra enorme descoberta dos paulistas, que abre o manifesto e 

se repete também na frase inicial do livro de 1925 é o “Morro da 

Favella” (hoje mais conhecido por Morro da Providência, favela 

carioca mais antiga ainda existente), que o grupo também visitou: 

“Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul 

cabralino, são fatos estéticos”. Tarsila do Amaral pintou um qua-

dro com o título “Morro da Favela” (1924) e o ofereceu como pre-

sente a Blaise Cendrars.

30 Foi dessa favela, o “Morro da Favella” (Providência), que foi difun-

dido o nome favela para o conjunto de aglomerações semelhan-

tes da cidade e, em seguida, de todo o país. Lilian Fessler Vaz e 

Maurício de Abreu mostraram como a palavra favela só passou de 

nome próprio a substantivo (com f minúsculo e um só l) a partir 

de 1920, nas páginas policiais dos jornais. Em sua acepção origi-

nal, a palavra designava uma planta (faveleira) existente no sertão 

brasileiro, mais particularmente, em Canudos. Vários historiado-

res associam o nome ao outro Morro da Favella, em Canudos, já 

que os soldados que voltaram da guerra de Canudos para a capi-

tal, em 1897, foram morar no Morro da Providência (Ver relatos 
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em Os Sertões de Euclides da Cunha, de 1901). Sobre essa “origem” 

das favelas, ver Lilian Fessler Vaz e Maurício de Abreu “Sobre as 

origens da favela”(in: Anais do IV ENAnpur, Salvador, 1991). A fa-

vela do Morro de Santo Antonio, demolido em 1950, surgiu no 

final do século XIX, e é considerada mais antiga do que o Morro da 

Favella, que difundiu o nome. A favela do Morro de Santo Antonio 

foi tema de uma crônica do João do Rio “Os livres acampamentos 

da miséria” (de 1908). Sobre o tema, ver também nosso artigo “As 

favelas do Rio, os modernistas e a influência de Blaise Cendrars” na 

Revista Interfaces n°7, 2000 (título do número: A interdisciplinaridade 

na literatura, nas letras, na arquitetura e nas artes). 

31 Eles embarcaram na Central do Brasil, no Rio, passaram por Barra 

do Piraí, Barbacena e Barroso para chegar a São João del Rei.

32 O poeta “simbolista” era muito apreciado pelos poetas “moder-

nistas”, em particular por Carlos Drummond de Andrade. Sobre 

o tema, ver de Carlos Drummond de Andrade, Presença de 

Alphonsus. In: Mensagem, Belo Horizonte, ano 2, n. 22, p.7, 15 jul. 

1940. Mário de Andrade publicou em 1920 na Revista do Brasil (assi-

nado como M. Moraes de Andrade), o texto “Arte religiosa no Brasil 

em Minas Gerais”, que seria também resultado desta sua primeira 

viagem, de 1919, a Minas. 

33 No Hotel Macedo em São João del Rei eles escreveram no livro 

dos hóspedes: “D. Olívia Guedes Penteado, solteira, photographer, 

anglaise, London. D. Tarsila do Amaral, solteira, dentista, america-

na, Chicago. Dr Réné Thollier, casado, pianista, russo, Rio. Blaise 
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Cendrars, solteiro, violinista, allemand, Berlin. Mário de Andrade, 

solteiro, fazendeiro, negro, Bahia. Oswald de Andrade Filho, sol-

teiro, escrittore, suíço, Berne. Oswald de Andrade, viúvo, escolar, 

holandês, Roterdam” (reproduzido em Calil, 2001, p. 278).

34 René Thiollier contou essa briga no texto O homem da galeria de 

1927 (reproduzido parcialmente em Amaral, 1997, p.61): “...Quanto 

às obras do Aleijadinho, Mário de Andrade declarou que ele, nelas, 

o que mais admirava era a técnica com que o artista trabalhava, 

uma técnica segura, perfeita – a sua terêutica, em suma. E acres-

centou: - É espantosa a liberdade que ele se arrogava na imensa 

variedade dos trabalhos que nos legou, assim também a riqueza 

das suas deformações, que lembram muito de perto os artistas mo-

dernos da atualidade. Oswald de Andrade discordou dele, dando 

uma risada de deboche. – Ora, deixe-se disso, Mário. Vá pregar em 

outra freguesia. Reserve o seu cabotismo para mais tarde. Você não 

está sendo sincero nem para consigo mesmo. Há, não há dúvida, 

grandes qualidades na obra do Aleijadinho, mas a mais importante 

dela é a ignorância crassa que ele revela em toda a sua estatuária. 

É sabido que ele não tinha a mínima noção de anatomia. O Afonso 

Celso tratava-o ‘de artista inculto e genial’. Mário deu um grito: - 

Não me fale nesse homem, pelo amor de Deus! Oswald acrescentou 

como se o não tivesse ouvido: - Ora, sendo assim, como pode haver 

na obra dele uma só deformação intencional? Mário, que já estava 

irritado, ouvindo aquilo exaltou-se mais ainda: redarguiu: - É uma 

imbecilidade você dizer-me uma coisa dessas!”. Tratava-se de uma 

recusa ao primitivismo europeu e, por consequência, também ao 
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primitivismo local, intuitivo ou selvagem, como Oswald defendia. 

Sobre a diferença na compreensão do primitivismo em Mário e 

Oswald ver sobretudo o trabalho de Abílio Guerra (2010): O primiti-

vismo em Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Raul Bopp. 

35 A própria ideia de folclore em Mário de Andrade se aproximava da 

busca de uma “essência da pureza”, como diz Carlos Sandroni que, 

com outros críticos musicais como José Miguel Wisnik, demons-

trou uma oposição, no trabalho de Mário de Andrade no campo da 

música, entre uma “pureza” da música rural brasileira, considera-

da como “folclore”, à impureza da “música urbana contaminada 

pelo cosmopolitismo”, desprezada pelo “professor de conserva-

tório” (como Oswald costumava se referir à Mário em suas bri-

gas, de forma depreciativa). Ao se referir à Missão de Pesquisas 

folclóricas de 1938, chefiada por Luís Saia, discípulo integralista 

de Mário de Andrade, que seria “o principal fruto prático do curso 

de Etnografia” oferecido por Dinah Lévi-Strauss no Departamento 

de Cultura dirigido por Mário, Sandroni, em seu livro Mário contra 

Macunaíma, explicou bem essa questão, citando o próprio Mário:  

“À música folclórica era dispensada a maior atenção. Devemos re-

lacionar isso à afirmação feita por Mário de Andrade no Ensaio sobre 

a Música Brasileira, segundo a qual ‘a música popular brasileira é a 

mais completa, mais totalmente nacional, mais forte criação da 

nossa raça até agora’. Esses atributos a tornam particularmente 

importante para a Missão, que nela vai encontrar mais nítidos e 

definidos ‘os caracteres raciais’ em cujo levantamento estava em-

penhada: ‘o DC de São Paulo dá uma importância real às pesquisas 
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folclóricas, compreendendo que elas constituem a verdadeira base 

da investigação histórica acerca de qualquer povo, fornecendo os 

elementos puros para uma perfeita reconstituição da vida e cos-

tumes primitivos’. Essa identificação entre ‘povo’ e ‘primitivo, já 

percebida em MA por Eduardo Jardim de Moraes, se relaciona com 

a escolha da antropologia de cunho evolucionista (Frazer, Tylor, 

Lévy-Bruhl) como lente privilegiada na procura da identidade na-

cional” (1988, p.124). 

36 Podemos compreender essa diferença entre os Andrades como 

um dos motivos, talvez efetivamente o principal, do rompimento 

entre eles. Como mostrou Guerra, havia uma impossibilidade de 

convivência intelectual, sobretudo a partir da ideia oswaldiana de 

Antropofagia (1928): “A antropofagia, em seu altíssimo teor icono-

clasta, leva à radicalidade a assimilação romântica. (...) Retornemos 

à comparação entre os Andrades. A análise metódica e realista de 

Mário obriga-o a rechaçar o sentimentalismo e o irracionalismo de 

Oswald; por outro lado, a voracidade intuitiva do último, que des-

conhece doutrinamente as diferenças estanques, tenta assimilar o 

primeiro. Inexiste, nesse ponto específico, qualquer possibilidade 

de uma convivência intelectual que respeite as diferenças (Guerra, 

2010, p. 272).

37 Há uma parte inteira dedicada a Minas Gerais no livro Pau-Brasil 

(chamada “Roteiro de Minas”) que começa por: “São João del 

Rei/A fachada do Carmo/A igreja branca de São Francisco/Os mor-

ros/O córrego do Lenheiro/Ide a São João del Rei/De trem/Como os 
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paulistas foram/A pé de ferro; e termina com: “Nos anfiteatros de 

montanha/Os profetas do Aleijadinho/Monumentalizaram a pai-

sagem/As cúpulas brancas dos Passos/E os cocares revirados das 

palmeiras/São degraus da arte de meu país/Onde ninguém mais 

subiu/Bíblia de pedra sabão/Banhada no ouro de Minas” (Oswald 

de Andrade, Pau-Brasil, 1925). 

38 Carlos Augusto Calil publicou pela primeira vez seu texto sobre 

Blaise Cendrars “como precursor do patrimônio histórico” em 

1997. “Sob o signo do Aleijadinho. Blaise Cendrars, precursor do 

patrimônio histórico” em FARIA, João Roberto; ARÊAS, Vilma; 

AGUIAR, Flávio (org). Décio de Almeida Prado, um homem de 

teatro. São Paulo, Edusp/Fapesp, 1997, p. 319-333. Este texto foi 

republicado em FREITAS, Maria Teresa de; LEROY, Claude (org.). 

Brésil, L’Utopialand de Blaise Cendrars. Paris, L’Harmattan, 1998, p. 85-

102. Em MORI, Victor Hugo; SOUZA, Marise Campos de; BASTOS, 

Rossano Lopes; GALLO, Haroldo (org.). Patrimônio: atualizando o 

debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2006, p. 77-90 e na revista digi-

tal Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 149.05, Vitruvius, out 2012. 

Apesar de tantas republicações, a importância desse debate inicial 

do grupo para o campo do patrimônio ainda é pouco reconhecida.

39 Além dos habituais frequentadores nos chás da D. Olívia, o en-

contro contou com a presença do então presidente da Associação 

Comercial de São Paulo, José Carlos de Macedo Soares (que já havia 

participado da organização da Semana de 1922) e do novo governa-

dor do Estado de São Paulo, Carlos de Campos.
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40 A cópia do estatuto em francês redigido por Blaise Cendrars 

(Fundo Blaise Cendrars da Biblioteca Nacional de Berna) foi tradu-

zida e publicada por Carlos Augusto Calil (2012). 

41 Margareth da Silva Pereira, em seus estudos sobre o Panameri-

canismo, chamou atenção a esse modelo de organização de tipo 

“Society”, ou seja, uma forma de ação coletiva que seria “bottom 

up”, a partir de associações, cooperativas, clubes, ligas, etc, o que 

se aproximaria da tradição liberal de São Paulo desses anos e dife-

riria de uma política pública mais centralizadora de Estado, que só 

se consolidou de fato no Brasil a partir da chamada “Revolução de 

1930” (e nos Estados Unidos da América com o “New Deal”). Ao con-

trário dos norte-americanos e paulistas mais liberais, os franceses 

já possuíam uma política de Estado mais centralizadora (inclusive 

com relação à proteção de bens públicos), o que pode ter levado 

Oswald, que morava na época em Paris, a propor essa passagem de 

uma ideia de formação de uma Sociedade Civil (1924) - “Sociedade 

dos Amigos do Monumentos Históricos do Brasil”, em 1924 – para 

a criação de um Departamento Estatal, em 1926: o “Departamento 

de Organização e Defesa do Patrimônio Artístico do Brasil”, o que 

se mantém em 1930 em sua proposta do “Departamento de Defesa 

e Conservação do Patrimônio Artístico do Brasil”. 

42 Mário cria algo próximo doze anos depois, a Sociedade de 

Etnografia e Folclore (1936-1939) que teve Dina Lévi-Strauss 

(Dreyfus), na época esposa de Claude Lévi-Strauss, como secretá-

ria. Dina publicava o Boletim da Sociedade que em seu primeiro 
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número (de 1o de outubro de 1937) detalhava suas atividades: “A 

sociedade de Etnografia e Folclore lança agora a publicação men-

sal de seu Boletim. Destinada especialmente a fazer pesquisas de 

natureza folclórica e etnográfica o seu Boletim será o espelho de 

suas atividades e o órgão permanente de ligação entre o corpo cen-

tral da Sociedade e os seus sócios correspondentes e pesquisado-

res, residentes do interior” (Boletim 1, ano 1, 1937). 

43 A Revolta Paulista de 1924, iniciada em 5 de julho e liderada pelo 

general Isidoro Dias Lopes, causou a dispersão do grupo “moder-

nista”. A maioria deixou a cidade de São Paulo temendo a violência 

dos conflitos, refugiando-se em fazendas no interior. 

44 “Blaise Cendrars, ambassadeur bénévole de l’esprit nouveau, après avoir 

bu sur la côte du bon café de l’amitié brésilienne, a pénétré dans l’intérieur. 

Dans cet immense continent aux possibilités infinies, il a vu des oeuvres 

d’une remarquable architecture indigène et s’est écrié: ‘Brésiliens, gardez 

vos trésors!’”

45 Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral se casaram oficialmente 

com pompa e circunstância em 30 de outubro de 1926 em São 

Paulo, tendo como paraninfo o já eleito presidente da República, 

ainda não empossado, Washington Luís, antigo amigo de Oswald 

e como padrinhos D. Olívia Penteado e o também recém-eleito 

governador de São Paulo, Júlio Prestes. Prestes chegou a ser elei-

to presidente do país em 1929, mas não assumiu por causa da 

“Revolução de 1930”, quando Washington Luís foi deposto. 
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46 Oswald tinha efetivamente participado, em 1924 – como mem-

bro fundador e futuro membro do comitê diretor –, da criação da 

“Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do Brasil”, 

proposto por D. Olívia, mas que não teve continuidade após a re-

volta paulista. É bem provável que ele tenha mesmo aproveitado 

a oportunidade do amigo na Presidência, mesmo sem sua solicita-

ção expressa, para tentar colocar em prática o que tinha sido pen-

sado antes pelo grupo após a viagem de “descoberta” do país. No 

entanto, o casal Tarsiwald voltou para Paris, onde ainda viviam, e 

não encontramos registros nos arquivos de que o novo projeto, de 

1930, tenha sido desenvolvido antes da volta definitiva de Oswald 

ao país, em decorrência da crise financeira mundial de 1929 (ano 

também de seu rompimento com Mário).

47 Publicado originalmente em A Manhã, em 4 maio 1952, citado por 

Aracy Amaral (1997, p. 59). 

48 Rui Mourão escreveu sobre a mesma questão: “a preocupação 

com a valorização das cidades históricas passou a ser incluída 

nas linhas programáticas dos jovens revolucionários. Eles identi-

ficaram, naquela arte de dois séculos atrás, a autenticidade de in-

ventiva que desejavam alcançar. Essa descoberta os inseria numa 

tradição. Com a retaguarda daquela forma protegida, sentiam-se 

mais seguros e mais bem plantados. E o trabalho para divulgar o 

patrimônio barroco e difundir informações sobre ele não termina-

ria mais” (Mourão In: Szlo, 1996, p. 75). 
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49 Em Ensaio sobre a música brasileira, Mário de Andrade deixava evi-

dente essa questão do que ele chamou de “transposição erudita”: 

“Uma arte nacional não se faz com escolha discricionária e diletan-

te dos elementos: uma arte nacional já está feita na inconsciência 

do povo. O artista tem só que dar pros elementos já existentes uma 

transposição erudita que faça da música popular, música artística” 

(1928, p. 13).

50 Alfredo Bosi em A História Concisa da Literatura Brasileira (1970) 

apresenta o livro de Mário de 1922, Paulicéia Desvairada de forma 

próxima ao futurismo italiano mas, também, aos surrealistas, 

mostrando suas afinidades com a escrita automática surrealista, 

que Mário chama de “desvairismo”, assim como da “poesia-telegra-

ma” como a de Oswald e, também, da “colagem (ou montagem)”: 

“Temos aí, transpostos em termos de teoria musical, os princípios 

de colagem (ou montagem) que caracterizavam a pintura de van-

guarda da época. E, de fato, a elisão, a parataxe e as rupturas sintáticas 

passariam a ser os meios correntes na poesia moderna para expri-

mir o novo ambiente, objetivo e subjetivo, em que vive o homem 

da grande cidade, que anda de carro, ouve rádio, vê cinema, fala ao 

telefone, e está cada vez mais sujeito ao bombardeio da propagan-

da. A poesia-telegrama da Pauliceia, na linha da ‘immaginazione senza 

fili’ do Manifesto Técnico Futurista, assumiu o papel de primeiro 

desvio sistemático dos velhos códigos em uso no Brasil de 1920. 

Analisada mais de perto, a obra revela-se matriz dos processos que 

marcaram nossos “inventores” mais agressivamente modernos, 
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Oswald, Bandeira, Cassiano e, em um segundo tempo, Drummond, 

Murilo Mendes, Guimarães Rosa” (2017 [1970], p. 373).

51 Luiz Costa Lima chama atenção para ao menos dois procedimentos 

implicados na montagem: corte e intitulação. Ele também aproxi-

ma o modo como Oswald trabalha com seus documentos com o 

cinema, as artes visuais e a “técnica da paginação do jornal”: “Pela 

pequena amostra já se nota que Oswald trabalhava seu material 

à semelhança do pintor com os collages. Um e outro diminuem a 

distância que separava o artista do artesão de objetos úteis. No 

momento em que as mídias se consolidavam, Oswald aclimatava, 

na pragmática distinta do texto poético, a técnica da paginação do 

jornal” (1991, p. 197). 

52 O grupo saiu em navio da capital, Rio de Janeiro, direto para 

Salvador, parando na sequência em Maceió, Recife e Fortaleza, de 

lá foi até a foz do Amazonas e Belém, já pelo Amazonas parou em 

várias pequenas localidades e algumas cidades como Santarém, 

Parintins, Manaus, chegando a Iquitos no Peru e, ainda, pelo 

Madeira foi até a Bolívia; na volta, além das cidades já citadas, o 

navio parou em Natal, Cabedelo (Paraíba) e Vitória.

53 Mário de Andrade parecia se referir também aos relatos familiares 

de uma viagem feita por seu avô materno, presidente da Província 

de Goiás (por designação imperial), com seu pai, que foi publicada 

em 1881 com o título: “Apontamentos de viagem de São Paulo à 

capital de Goiás, desta à do Pará, pelos rios Araguaia e Tocantins e 

do Pará à Corte: considerações administrativas e políticas”. 
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54 Interessante notar a atenção ambígua dada ao caráter fragmen-

tário do livro O turista aprendiz, por sua organizadora Telê Porto 

Ancona Lopez, no início e no final de seu texto introdutório “A 

Bordo do Diário”: “Podemos ver que O turista aprendiz não é pre-

judicado por seu caráter de texto fragmentário, ou melhor, que 

essa mesma característica contribui para o prazer da leitura de 

um livro que buscou, e que se desvenda procurando, a estrutura 

do diário” (p. 39) (...) “Não vemos O turista aprendiz como uma obra 

maior de Mário de Andrade, ou mesmo como um livro magnifica-

mente realizado. É fragmentário, possui brechas na elaboração, 

mas em contrapartida, pensando-se sobretudo no humor dentro 

de sua prosa de modernista, é um texto de leitura gratificante” 

(Lopez in Andrade, 2002, p. 43).

55 As borboletas mariposas aparecem em várias passagens e há uma 

recorrência mais explícita nos dois diários das duas viagens: “12 de 

maio (1927) – Não paramos em Vitória. Principio suando em bica. 

Muita sonolência, não enjôo mas que sonolência!... Pela manhã 

apareceu a bordo uma borboleta mariposa que media bem uns 

três metros e vinte da ponta de uma asa à outra. Era toda de veludo 

pardo com aplicações de renda de Veneza, mui linda. Dessa qua-

lidade eu já conhecia, porque uma senhora do meu bairro possui 

um casal no jardim. Isso não impediu que a aparição fosse rece-

bida com aplauso geral, porque durante as correrias pra pegar a 

mariposa, ela sempre achou um jeito de apresentar os passagei-

ros uns aos outros e de-noite deu um baile no salão” (Andrade, 

1928 [1943], p. 55) Uma passagem semelhante consta do diário do 
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ano seguinte, datado de 3 de dezembro, 19h (publicado no Diário 

Nacional dia 21 de dezembro de 1928):”Facilitou enormemente a 

conversa futura o aparecimento duma grande mariposa. Era um 

exemplar lindíssimo, por sinal, toda em pelúcia parda com aplica-

ções de renda de Veneza. Dessas eu já conhecia, aliás, porque uma 

senhora, vizinha nossa da rua Lopes Chaves, possui um casal no 

jardim. E nas correrias pra pegar a mariposa ela nos apresentou 

uns aos outros e depois da janta nos ofereceu uma reunião ao ar 

livre.” (p.188) Não parece que Mário tenha levado o diário de 1927 

para a viagem de 1928 e usado partes do texto já redigido para suas 

crônicas do jornal, mas sim que ele tenha retomado e desenvolvi-

do partes das crônicas publicadas em 1928 em sua remontagem do 

diário de 1927, que foi realizada em 1943, para sua publicação. Nos 

parece que as cópias das crônicas de 1928 só constavam do dossiê 

dos originais do livro para esse tipo de uso, e não para serem publi-

cadas junto ao texto retrabalhado e datilografado em 1943 para a 

publicação de O turista aprendiz (que só incluiria a viagem de 1927), 

como acabou sendo feito em seu livro póstumo. 

56 Há inclusões de textos sobre “os indíos Do-Mi-Sol” entre os dias 28 

e 19 de junho, 1o e 2 de julho, 6 e 7 de julho, 16 e 17 de julho, 18 e 

19 de julho e 21 e 22 de julho de 1927. Há também a inserção de um 

texto sobre uma visita imaginária à tribo dos Pacaás Novos entre 8 

e 9 de junho de 1927, o texto foi publicado na Revista Acadêmica do 

Rio de Janeiro em 1942 e na Revista da Academia Paulista de Letras em 

1945. 
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57 Apesar de vários comentadores insistirem na redação completa do 

livro em seis dias a partir da própria declaração do autor em um 

de seus prefácios não publicados: “Este livro de pura brincadeira 

escrito na primeira redação em seis dias ininterruptos de rede ci-

garros e cigarras na chacra de Pio Lourenço perto do ninho da luz 

que é Araraquara afinal resolvi dar sem mais preocupação” (texto 

datado de 27 de março de 1928). O texto foi preparado entre 1923 

e 1928, ano de sua publicação, e a viagem de 1927 à Amazônia 

foi determinante para várias passagens, inclusive para mudança 

de seu capítulo final que era “Torre Eiffel” e passou a ser “Ursa 

Maior”. No fragmento de seu diário de 12 de junho de 1927, po-

de-se ler, por exemplo: “A noite já entrara quando portamos num 

porto-de-lenha. Céu do Equador, domínio da Ursa Maior, o gran-

de Saci... Estávamos excitadíssimos, com vontade até de crimes. 

Atrás, na lagoa, ficava o lugarejo Caiçara, onde tinha festa. Fomos 

lá e encontramos o bailado da “Ciranda”, que vi quase inteiro, re-

gistrei duas músicas numa caixa de cigarro, e tomei umas notas 

como pude, tinha esquecido o livro de notas. (...) Bailamos com 

os caboclos, e viemos rindo, sem pressa, na noite da Ursa Maior” 

(2002 [1943], p. 90). 

58 Em um dos prefácios não publicados para o livro, assinado em 

Araraquara no dia 19 de dezembro de 1926, Mário de Andrade 

assumiu claramente o impacto do lendário Makunaíma apresen-

tado pelo explorador etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg 

(que morreu de malária em Roraima em 1924) em seu livro de 

1917 sobre a expedição amazônica Vom Roraima zum Orinoco: “Pois 
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quando matutava nessas coisas topei com Macunaíma no alemão 

de Koch-Grünberg. E Macunaíma é um herói surpreendentemente 

sem caráter. (Gozei). Inda por cima a história da moça deu enxerto 

cantando pra outro livro mais sofrido, Tempo de Maria... Então 

vem vindo a ideia de aproveitar pra um romancinho mais outras 

lendas casos brinquedos costumes brasileiros ou afeiçoados no 

Brasil. Gastei muito pouca invenção neste poema fácil de escre-

ver. Quanto ao estilo, empreguei essa fala simples tão sonorizada 

música mesmo por causa das repetições, que é costume nos livros 

religiosos e dos cantos estagnados no rapsodismo popular. (...) Se 

somando isso com minha preocupação brasileira, profundamente 

pura, temos Macunaíma, livro meu.” Em notas ele escreveu ainda: 

“Este livro afinal não passa duma antologia do folclore brasileiro. 

Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geogra-

fia e a fauna e flora geográficas. Assim desregionalizava o mais 

possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito de 

conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea um 

conceito étnico nacional e geográfico”. No prefácio de 1928, Mário 

retoma a questão: “O próprio héroi do livro que tirei do alemão 

de Koch-Grünberg, nem se pode falar que é do Brasil. É tão ou 

mais venezuelano como da gente e desconhece a estupidez dos 

limites pra parar na “terra dos ingleses” como ele chama a Guiana 

Inglesa”. Em carta a Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Ataíde, 

crítico literário e líder religioso católico), de 19 de maio de 1928 

Mário escreveu: “Mas poli e repoli tantas vezes que careci recopiar 

três vezes o original. Na verdade o que sai publicado é a quarta 

redação”. 
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59 Como detalhou Eduardo Jardim: “Do final de 1928 até fevereiro 

de 1929, fez nova viagem, dessa vez ao Nordeste, chamada de 

“viagem etnográfica”, pois tinha o propósito de coletar material 

folclórico que servisse de base para o abrasileiramento da arte e, 

especialmente, da música. Foi uma viagem muito diferente da pri-

meira. Mário viajou sozinho. Pôde encontrar os amigos já conhe-

cidos, como Câmara Cascudo, em Natal, e foi apresentado a Jorge 

de Lima e José Lins Rego, em Maceió, a Joaquim Inojosa, Gilberto 

Freyre, Ademar Vidal e Ascenso Ferreira, em Recife, a Antônio 

Bento, no Rio Grande do Norte, e a José Américo de Almeida na 

Paraíba” (2015, p. 91). É interessante notar que esses nomes de 

amigos ou conhecidos nesta viagem ao Nordeste aparecem nas su-

gestões para as comissões estaduais do anteprojeto de Mário para 

o SPAN de 1936: “No Rio Grande do Norte sugiro Luís da Câmara 

Cascudo, Antônio Bento de Araújo Lima. Na Paraíba, Pedro Batista, 

José Américo de Almeida. Em Pernambuco, Gilberto Freyre se im-

põe” (Anteprojeto de Criação do Serviço do Patrimônio Artístico 

Nacional, 1936).

60 Marcos Antônio de Moraes que organizou e publicou a corres-

pondência entre Cascudo, folclorista e historiador potiguar (que 

foi chefe provincial do integralismo nos anos 1930), e Mário de 

Andrade, buscou distinguir a noção de folclore dos dois amigos: “O 

interesse pelas manifestações populares atravessa a bibliografia de 

Câmara Cascudo e de Mário de Andrade, mas cada um procurou 

definir o sentido da palavra folclore, bem como o seu campo de 

pesquisa. Mário associa a sua atividade de folclorista à proposta de 
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‘conhecer com intimidade a minha gente e proporcionar a poetas 

e músicos, documentação popular mais farta onde se inspirassem’, 

ou seja, o folclore será visto, prioritariamente como ‘processo de 

conhecimento’ da identidade brasileira. (...) Câmara Cascudo vê o 

folclore como ‘patrimônio de tradições que se transmitem oral-

mente e é defendido e conservado pelo costume’, ‘patrimônio’ 

que é ‘milenar e contemporâneo’. Procura observar a dimensão 

universalista dos eventos culturais, na medida em que manifesta-

ções localizadas ‘na vida cotidiana do povo brasileiro’ podem ser 

captadas em outros ‘continentes, raças e momentos da história’. 

Nesse sentido, em síntese, vislumbra o ‘universalismo no regio-

nal’” (2010, p. 382).

61 A íntima relação entre o integralismo e o campo da cultura, so-

bretudo o campo do patrimônio, a partir da ideia de “identidade” 

nacional, ainda precisaria ser seriamente trabalhada. Mário, como 

vimos, esteve bem próximo a simpatizantes do movimento, como 

Luís Saia ou Câmara Cascudo. Ora, membros da Ação Integralista 

Brasileira (AIB, organização ultranacionalista abertamente inspi-

rada dos movimentos nazifascistas europeus), eram diretamente 

ligados à questão do patrimônio artístico nacional, entre eles o 

próprio fundador e diretor do Museu Histórico Nacional, Gustavo 

Barroso, responsável pelo primeiro órgão oficial de preservação 

do Patrimônio Cultural brasileiro: a “Inspetoria de Monumentos 

Nacionais”.
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62 Mário aproximava cada vez mais sua ideia de etnografia à de fol-

clore, chegando por vezes a confundi-las, seu interesse parecia se 

limitar à coleta de dados sem chegar a preocupações propriamen-

te antropológicas (ou etnológicas), seu foco era a questão popular, 

muitas vezes completamente separada da questão étnica (sobretu-

do indígena ou negra), e sua preocupação passava a ser cada vez 

mais com uma etnografia compreendida como coleta de dados e 

documentos sobre o folclore nacional, de caráter civilizatório. 

63 Não entraremos aqui no debate sobre o famoso anteprojeto de 

1936, já amplamente conhecido, nem naquele também já muito 

discutido sobre a não inclusão de seu “caráter” tido pelos pes-

quisadores como antropológico (que nos parece mais etnográfi-

co que antropológico) no projeto Decreto Lei n. 25 de 1937, que 

criou o SPHAN (hoje IPHAN), redigido por Rodrigo Mello Franco 

de Andrade. É curioso notar que Mário anota no diário da viagem 

de 1927 o dia que conheceu o futuro diretor do SPHAN no Rio de 

Janeiro como consta do diário em 9 de maio: “De-noite que calor! 

Na casa de Manuel Bandeira, gozando a fresca de Santa Tereza. 

Conheço Rodrigo Mello Franco de Andrade, Manuel continua en-

tusiasmado com o poeta Godofredo Filho, garantindo que tem ver-

sos admiráveis e os diz muito bem” (2002 [1943], p. 52). 

64 De navio da capital, Rio, até Maceió passando por Salvador e de lá 

até Recife, onde a viagem continuou por terra em várias localida-

des de Pernambuco, Paraíba e, sobretudo, Rio Grande do Norte.
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65 Oneyda Alvarenga explicou em Mário de Andrade, um pouco: “Assim, 

através do seu título o Na Pancada do Ganzá corresponderia em 

parte ao cumprimento da promessa de ‘um dia celebrar melhor 

em livro’ o coqueiro Chico Antônio, feita por Mário na crônica 

d’O Turista de 27-1-1929. Cumprimento de promessa, retribuição 

de um gesto de amizade e homenagem generosas: na despedida, 

Chico Antônio lhe oferecera o ganzá dele, ‘num improviso de 

quebrar coração duro’. Em sua quase totalidade, os documentos 

que formariam o Na Pancada do Ganzá foram colhidos na viagem 

realizada ao Nordeste, de dezembro de 1928 a fevereiro de 1929. 

Raríssimos são os documentos folclóricos positivamente identifi-

cáveis como resultantes da primeira excursão brasileira de Mário 

de Andrade, que em 1927 atingiu o Peru passando pelo Norte e a 

Amazônia, em companhia de um grupo de artistas reunidos por D. 

Olívia Guedes Penteado. (...) Mário de Andrade deixou dois planos 

reveladores do que seria o Na Pancada do Ganzá, se a obra imensa 

fosse levada a cabo. O último deles parece ser este, dividido em 

seis partes: I – Introdução; II – A Poesia Cantada no Nordeste; III – 

Danças Dramáticas; IV – Melodias do Boi; V – Os Cocos; VI – Outras 

Peças. Para organizar os documentos que recebi, procurei me 

aproximar o mais possível desse esquema, que a situação dos pou-

cos escritos e das melodias deixadas impedia seguir à risca. Nasceu 

daí este roteiro em que, tirando coisas que Mário de Andrade não 

realizou, juntei por outro lado um trabalho sobre o catimbó, que 

existia no primeiro plano do Na Pancada do Ganzá e ele não incluíra 

no segundo: I – Danças Dramáticas do Brasil; II – Os Cocos; III- As 
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Melodias dos Boi e Outras Peças; IV –Música de Feitiçaria no Brasil” 

(1974, p. 15).

66 Já tratamos essa questão das deambulações urbanas surrealistas 

no livro Elogio aos errantes (2012). 

67 Telê Porto Ancona Lopez acredita que esses campos eram separa-

dos por Mário desde o início, como podemos ler no texto “Viagens 

etnográficas de Mário de Andrade”: “Mário de Andrade, porém, 

desde o início de sua carreira de escritor, consegue separar bem as 

áreas. Se, por um lado, é o pesquisador musical responsável que 

busca o registro fiel, por outro, é o criador culto que, visando o 

nacionalismo (no início ainda não bem definido em termos de pro-

grama), recria casos que lhe vieram da narrativa oral (desde 1918), 

ou constrói sua poesia com a presença de elementos populares 

(ver poema “Noturno: em Paulicéia desvairada)”. Nos parece, no en-

tanto, ousando discordar novamente da reconhecida especialista e 

biógrafa do autor, que há uma mudança gradual no final dos anos 

1920 e essa separação efetiva entre os campos só foi efetivada após 

o rompimento com Oswald e, sobretudo, quando Mário se tornou 

diretor do Departamento municipal de Cultura de São Paulo.

68 Segundo Maria Eugenia Boaventura, quem escreveu e publicou as 

críticas severas ao livro de Paulo Prado não foi Oswald de Andrade 

mas sim Oswaldo Costa, o “Tamandaré” editor e responsável pela 

revista quando Oswald estava em Paris. Mas Oswald era de fato crí-

tico ao livro, segundo ele “a repetição de todas as monstruosidades 

de julgamento do mundo Ocidental sobre a América descoberta.” 
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Ainda segundo Boaventura: “Oswald não podia compreender 

como ‘um homem à la page’ escrevia sobre o Brasil ‘um livro pré-

-freudiano’” (p.139).

69 Segundo Aracy Amaral, na organização da correspondência de 

Mário de Andrade e Tarsila do Amaral: “Desde a “primeira den-

tição” da Revista de Antropofagia Mário de Andrade vinha sofrendo 

chacotas por parte de Oswald de Andrade. Na segunda fase da re-

vista, já na página dominical do Diário de São Paulo sob o título de 

“Os três sargentos”, de 14 de abril de 1929, o “Cabo Machado” – que 

chama Mário de “o nosso Miss São Paulo traduzido em masculino” 

– afirma que Alcântara Machado e Mário de Andrade “estão vendo 

seriamente ameaçadas pela rudeza da Antropofagia as suas siste-

máticas e marotas atas falsas.” Se Macunaíma já fora alvo de sarcas-

mos, a defesa, ou o apoio de Mário a Alcântara Machado é sempre 

ridicularizado. Assim, Mário de Andrade é chamado de “o cérebro 

mais confuso da crítica contemporânea” (Revista de Antropofagia, 24 

de Abril de 1929) (...) a 26 de junho de 1929, a Revista de Antropofagia 

publicara sob o título desmoralizador de Miss Macunaíma, um texto 

sem gravidade maior” (1999, p. 107, nota 5). É bom lembrar que a 

orientação sexual do autor de Macunaíma era um grande tabu. Em 

carta datada de 7 de abril de 1928, destinada a Manuel Bandeira, 

Mário revelava sua homossexualidade, mas essa questão só passou 

a ser debatida décadas após sua morte. A carta, em que ele também 

reclama de Oswald (Oswaldo, como ele dizia –:“o Oswaldo não é 

meu amigo”) ficou até bem pouco tempo lacrada nos arquivos da 

FCRB (2015). Segundo Maria Eugenia Boaventura: “As desavenças 
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entre os dois surgiram ainda no ano de 1922 quando faziam juntos 

a Klaxon. (...) Outro ponto detonador das desavenças era o compor-

tamento espalhafatoso e histriônico de Oswald em conflito com o 

estilo contido, retraído e muito ressentido do pai de Macunaíma. 

Ambos, no entanto, vaidosíssimos” (1995, p. 140).

70 A Carlos Drummond de Andrade, Mário também relatou sobre o 

rompimento: “O que hei de fazer, não faço pazes, (...) mas a verda-

de é que quero bem ele” (carta publicada em Carlos Drummond 

de Andrade, Lição de Amigo, Rio de Janeiro, José Olympio, 1982, 

p.184). A relação entre os dois amigos sempre foi bastante con-

flituosa, Mário não tolerava bem a irreverência zombeteira e fa-

lastrona de Oswald, que fazia piadas de tudo e de todos, Mário 

também mostrou, por vezes, desconforto com suas companhias 

mais próximas – como ele disse a Manuel Bandeira: “meu grupo, 

amigos, camaradas, todos ricaços, sem preocupações” (carta publi-

cada em Cartas a Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, edições de ouro, 

1966, p. 60. Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, de 19 

de maio de 1924.) – mas a amizade com o grupo e também com 

Oswald, ainda persistiu, sobretudo pela intermediação de Tarsila 

do Amaral, que manteve a amizade e correspondência com Mário 

mesmo após o rompimento com Oswald.

71 Em uma edição recente de Macunaíma, com ilustrações magnífi-

cas de Luiz Zerbini (monotipias), Eduardo Sterzi sublinha o cará-

ter heterogêneo como montagem na apresentação do livro: “O 

caráter heterogêneo – e, mais do que heterogêneo, francamente 
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compósito – do livro coincide com o caráter heterogêneo do per-

sonagem: ambos, romance e herói, são montagens, transformações 

e combinações de outros textos e de outras figuras do humano, e 

não só do humano” (2017, p. 220). 

72 Há um claro dissenso sobre esse ponto tanto entre Mário, que recla-

mou por seu livro ter sido relacionado à Antropofagia, e Oswald, que 

elogiou o livro exatamente por seu caráter antropofágico; quanto 

entre seus críticos e comentadores, como Gilda de Mello e Souza, 

que segue as advertências de Mário e não considera o livro afirmati-

vo, antropofágico, mas sim pessimista como pretendia seu autor, e 

Haroldo de Campos e Antonio Candido que seguem Oswald e consi-

deram Macunaíma, à revelia de Mário, parte da Antropofagia. Candido, 

por exemplo, escreveu em Vários Escritos: “O Modernismo deu o seu 

cunho próprio a este tema, que decerto se bifurcou num galho or-

namental, grandiloquente e patrioteiro com o Verde-amarelismo e 

todas as perversões nacionalistas decorrentes; e num galho crítico, 

sarcástico e irreverente, cuja expressão maior foi a Antropofagia 

(englobando o Macunaíma)” (p. 85). Haroldo de Campos assim jus-

tificou seu livro Morfologia do Macunaíma: “(...) através do caminho 

percorrido até Oswald, voltar ao Macunaíma, para considerá-lo a 

uma luz rigorosa e do ponto de vista da vanguarda atual, já que a 

ênfase posta no pólo oswaldiano permitia enfocar Mário sob um 

novo ângulo, dissipados os swarms of inarticulate feelings que obnu-

bilavam parcialmente sua imagem (a obra de Mário, por muitos 

era – e é ainda – admirada pelo que tinha justamente de menos in-

teressante; nesse tipo de admiradores incluíam-se, quase sempre, 
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aqueles mesmos que rejeitavam a de Oswald e se empenhavam em 

propalar a balela da “superficialidade” desta última). A tarefa se 

impôs com urgência no momento em que certas vozes retrógradas 

voltaram a insistir, quanto ao Macunaíma – o ponto mais algo em 

radicalidade e invenção do legado de Mário –, no refrão superfi-

cioso da ‘obra malograda’ (...)” (2008 (1972), p. 10). O autor insis-

tiu: “o Mário mais radical é o que se confraterniza com Oswald, 

o de Macunaíma. (...) a melhor parte da poesia marioandradiana é 

justamente aquela em que a face “antropofágica” devora crítica e 

ironicamente o pieguismo subjetivista (...)” (2008 [1972], p. 16).

73 Em Morfologia do Macunaíma (1972), Haroldo de Campos também se 

referiu a Lévi-Strauss ao tratar do livro de Mário: “(...) a coerência 

do Macunaíma deve ser buscada em outro tipo de lógica (como tam-

bém o seu tempo, sua “cronia”, e a sua psicologia): trata-se da lógi-

ca do pensamento fabular, de certo modo daquela logique concrète 

da pensée sauvage de que fala Lévi-Strauss.”(p. 66) “O código fabular 

proppiano deixa-se, neste ponto (como em outros, anteriores, que 

o preludiam), dobrar por um “código astronômico”, um pouco à 

maneira do que sucede com o “sistema de transformações” mí-

ticas estudado por Lévi-Strauss na seção “La nuit étoilée” de Du 

miel aux cendres. Esse “código”, Mário adaptou-o ao alcance da mão, 

ready made, no lendário de Koch-Grünberg (e em outras fontes in-

dígenas)” (2008 [1972], p. 266).

74 Em O tupi e o alaúde, livro em que Gilda de Mello e Souza buscou res-

ponder Haroldo de Campos em Morfologia do Macunaíma, a autora 
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também fez relação entre o livro de Mário e as ideias posteriores 

de Lévi-Strauss, mesmo que buscando minimizar um pouco essa 

questão: “Mário de Andrade apenas recorreu em Macunaíma a uma 

prática artística usual, que as vanguardas haviam valorizado e ele, 

como estudioso do folclore, reencontrara nos processos popula-

res. Mais tarde, Lévi-Strauss, refletindo sobre as artes plásticas, irá 

analisar este fato com extraordinário brilho nos casos intrigantes 

para a estética contemporânea das colagens, dos objets trouvés, dos 

ready-made (...)” (2003 [1979], p. 46). 

75 Em carta a Alceu Amoroso Lima (19/5/1928), crítico literário e líder 

católico que assinava como Tristão de Ataíde, Mário de Andrade 

escreveu sobre o Manifesto Antropófago: “No dia famoso da leitura 

do manifesto aqui em casa, até Paulo Prado estava, tanto que es-

crachei com o manifesto que até o Oswaldo saiu meio estomagado, 

deixando a reunião no meio”.  

76 Pinho, que já discutia a questão do patrimônio no Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia, formulou seu próprio projeto de 

lei sobre o tema e o apresentou ao Congresso Nacional em 1930 

(e reapresentou em 1935). Para detalhes ver: Renata Cabral (2019). 

“A gênese da proteção legal para além do monumento no Brasil: o 

projeto de José Wanderley de Araújo Pinho e seus diálogos com a 

legislação estrangeira” (in Anais do Museu Paulista: História e Cultura 

Material, 27).

77 “Fica facultado ao Conservador do Patrimônio Artístico do Brasil 

a fundação de sédes locaes desse Departamento, em qualquer 
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localidade do paiz, a cargo porém dos poderes estaduaes e muni-

cipaes que por isso se interessarem. Essas sedes constituindo nu-

cleos de Conservação e Defesa do Patrimônio Artistico do Brasil 

poderão se transformar em museus locaes.” A íntegra do docu-

mento inédito está disponível no artigo: Cabral, Jacques (2018). “O 

antropófago Oswald de Andrade e a preservação do patrimônio: 

um “devorador” de mitos?” (in: Anais Do Museu Paulista: História E 

Cultura Material, 26).

78 “O Patrimonio Artistico poderá estender sua acção ao Exterior, 

para estudos, buscas de documentos, pesquisas ameríndias e co-

loniaes, permutas de objectos de arte em duplicata, propaganda 

nacional, exposições, congressos, etc.”

79 “Fundando e mantendo a Bibliotheca Brasilica destinada à unifica-

ção e guarda do thesouro intellectual, musical e artístico do Brasil 

anterior, promovendo a edição, reedição, tradução dos nossos mo-

numentos bem como incentivando a pesquiza e produção intelec-

tual, philosophica e esthetica em torno dessa orientação”.

80 Preferimos usar a expressão Primeira República a República Velha, 

como proposto por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2015, p. 349): 

“Não seria a primeira vez que os políticos e intelectuais vinculados 

a um novo momento atribuiriam a si mesmos os méritos da no-

vidade e jogariam para outro período, em geral o imediatamente 

anterior, a designação de ‘ultrapassado’. Novos momentos tendem 

a enxergar o passado a partir de lentes de curto alcance que de-

formam, e selecionam, tendo um ponto de vista ressaltado: o seu. 
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Esse seria o caso da Revolução de 1930 e do Estado que foi logo au-

todesignado como ‘Novo’: Estado Novo”. O governo de Washington 

Luís, apesar de representar a tradicional oligarquia cafeeira paulis-

ta, não podia ser considerado como completamente “velho” pois 

foi ele, por exemplo, que nomeou Fernando de Azevedo, que fazia 

parte do grupo dos pioneiros da Escola Nova com Anísio Teixeira, 

como diretor de Instrução Pública do Distrito Federal. O programa 

da Escola Nova se disseminou em todos os estados ainda nos anos 

1920 e, como vimos, Washington Luís também foi um dos maiores 

incentivadores da Semana de Arte Moderna de 1922 e era bem 

próximo dos “modernistas”. Havia grande complexidade neste 

momento entre velho e novo, tradição e progresso. Como se sabe, 

o movimento político-militar que decretou o final da Primeira 

República foi composto de políticos e tenentes derrotados nas 

eleições de 1930 que não aceitaram o resultado e decidiram pegar 

em armas para derrotar o antigo sistema oligárquico, que estaria 

representado pelo paulista Júlio Prestes. “O Congresso Nacional, as 

Assembleias Legislativas Estaduais e as Assembleias Municipais fo-

ram dissolvidas, os políticos eleitos durante a Primeira República 

foram substituídos por interventores, a imprensa de oposição foi 

censurada – pela primeira vez, desde a constituição de 1824, todos 

os postos de poder no país estavam sendo ocupados por civis e 

militares não eleitos” (2015, p. 361).

81 Expressão retomada por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling: “(...) no 

caso do Estado Novo imposto por Vargas, não se tratava de um re-

gime fascista, e menos ainda da reprodução de um modelo fascista 
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europeu – português ou italiano, ou ainda espanhol. Sua natureza 

era outra: autoritária, modernizante e pragmática. Ou, como defi-

niu, sarcástico, Graciliano Ramos, o Estado Novo era, no máximo, 

‘nosso pequenino fascismo tupinambá’. O projeto de uma socieda-

de autoritariamente controlada pelo Estado – e não apenas suas 

classes populares – envolvia, é claro, o estabelecimento de um sis-

tema repressivo capaz de manter com sucesso a tampa sobre o cal-

deirão e impedir a ebulição de qualquer atividade oposicionista” 

(2015, p. 375). 

82 Câmara Cascudo escreveu no número 12 da revista sobre o termo 

que eles usavam como saudação: “(...) nós ignoramos seu signifi-

cado. De minha parte, tenho feito indagações e buscas. Na litera-

tura integralista, só Gustavo Barroso tentou a explicação. Em ‘O 

que o Integralista deve saber’ (p. 149), o grande erudito brasileiro 

examinou inteligentemente o vocábulo. Suas fontes de consulta 

não foram propícias. Couto de Magalhães e Teodoro Sampaio, o 

mestre do nhengatú, falharam. O dois tupilólogos não escreve-

ram tudo quanto devemos ler para adiantar passo na ‘bela língua’. 

Teodoro Sampaio estudou mais a toponímia e Couto foi, com os 

rudimentos de gramática inferiores ao velho padre Anchieta, um 

magnífico divulgador de lendas e tradições das selvas brasileiras. 

Gustavo Barroso, habituado a vencer, confessou a simplicidade dos 

seus orientadores. Nem achou a tradução de yauê, que é apenas ‘o 

mesmo’”(1936).
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83 Em meados dos anos 1930, a AIB reuniria, segundo diferentes es-

tudos, entre 600 mil e um milhão de militantes no país. É curioso 

notar que o partido político que Jair Bolsonaro tenta criar a partir 

de 2019, “Aliança pelo Brasil”, copia o lema dos integralistas dos 

anos 1930: “Deus, Pátria e Família”. Como pode-se ler em seu site: 

“Sob a liderança do Presidente Jair Bolsonaro, estamos inician-

do a fundação de um grande e verdadeiro partido conservador.  

A Aliança pelo Brasil é fundamentada em três pilares: Deus, Pátria 

e Família”.

84 “O arejamento buscado por Oswald encontra resistência no gru-

po Verde-Amarelo (1926), encabeçado por Plínio Salgado, Cândido 

Motta Filho, Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo. Cerram filei-

ra contra Pau-Brasil e desfecham às formulações de Oswald. (...) 

Assim, o Verde-Amarelo desagua no Grupo da Anta (1927) e conti-

nua polemizando com o grupo Pau Brasil e de imediato com o da 

Antropofagia (1928). O Grupo da Anta acrescenta agora a preocu-

pação política. Seus partidários serão os mentores do fascismo bra-

sileiro, a Ação Integralista na próxima década de 1930” (Fonseca, 

2007, p. 175). 

85 Rui Mourão, na época diretor do Museu da Inconfidência, no texto 

“Tradição e Modernidade” escreve: “Gustavo Barroso se destacou 

como um dos teóricos do Movimento Integralista Brasileiro e o 

seu pensamento pode ser conhecido através da leitura de Quarto 

Império, ensaio produzido na linha de Mein Kampf, de Adolph Hitler. 

Ele empreende, nesse texto, o estudo do que chama de impérios 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  347

zodiacais, destacando o quarto como aquele que iria conduzir o 

Brasil ao seu grande destino, pela adoção do integralismo. Ao fazer 

profissão de fé racista, condena o povo judeu e exalta o arianismo. 

Defende o nacional-socialismo, o fascismo de Benito Mussolini e 

prega a ditadura, que nada mais seria do que um estado forte prote-

gido contra a ação nefasta de indivíduos, grupos e cartéis. Barroso 

iria criar, em 1934, no Museu Histórico Nacional, a Inspetoria dos 

Monumentos Nacionais, que teria por finalidade se encarregar da 

produção de um catálogo de valor histórico e artístico, se ocupar 

da fiscalização desse patrimônio e do comércio de obras de arte e 

indicar as unidades arquitetônicas que devessem, por decreto do 

governo, ser declaradas Monumentos Nacionais” (In: Szlo, 1996,  

p. 75). De fato, o livro Quarto Império termina por uma conclama-

ção à união dos fascistas de todo o mundo por uma revolução:  

“A maior revolução de todos os tempos foi o Cristianismo. A única 

revolução digna de tal título na História, depois dele, é o movi-

mento renovador e regenerador do fascismo. (...) O Integralismo 

Brasileiro (...) de todos os movimentos fascistas do mundo atual 

é aquele que contém maior dose de espiritualidade. Surgido de-

pois de Mussolini e de Hitler, ele afirma mais fortemente o pri-

mado do Espírito e mais alto se eleva, como prova sua doutrina, 

para as Verdades Eternas que cintilam nas auroras dos novos 

tempos” (1935, p.174). Durante o período de criação e funciona-

mento da Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), seu respon-

sável, Gustavo Barroso, publicou uma série de livros integralistas:  

O Integralismo em marcha (1933); O Integralismo e o mundo (1933); 
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Brasil - Colônia de Banqueiros (1934); O integralismo de norte a sul (1934);  

O quarto império (1935); A palavra e o pensamento integralista (1935);  

O que o integralista deve saber (1935); A Destruição da Atlântida (1936); O 

Espírito do Século XX (1936); História Secreta do Brasil (1936); A Sinagoga 

Paulista (1937); A Maçonaria: Seita Judaica (1937); Judaísmo, Maçonaria 

e Comunismo (1937); Os Civilizados (1937); Integralismo e Catolicismo 

(1937).

86 Além de todas as suas inegáveis contribuições já fartamente relata-

das pela grande maioria das narrativas históricas sobre o SPHAN, 

em particular sobre o que se convencionou chamar de “fase he-

róica” da instituição, que coincide com a gestão de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade que comandou o serviço durante seus trinta 

primeiros anos (de 1937 até 1967) de forma considerada “exem-

plar” pela maioria dos historiadores do campo do patrimônio 

cultural: “Rodrigo é exemplar da política enquadrada na unida-

de. Era possível, apostava o mineiro, mesmo que o trabalho fosse 

hercúleo, inserir o primitivo, o exótico, o erudito no que seria um 

quadro unificado e singular na identidade nacional. Rodrigo se 

consagrou em oposição a um discurso não científico, não profis-

sional, sobre a preservação da cultura brasileira (mais um ponto 

de contato com Mário de Andrade): ‘Defender uma tradição para 

civilizar’. Esse foi o sentido de orientação que imprimiu à sua ges-

tão no Patrimônio. Exerceu a direção do órgão público de preser-

vação por três décadas sucessivas, e se transformou na persona 

pública do patrimônio. Ele próprio se perenizou como aquele que 

modelou o patrimônio cultural brasileiro. O advogado tratou de 
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formalizar a diversidade; unificar a pluralidade; racionalizar as 

explosões irrefreáveis das manifestações variadas da brasilidade” 

(Boumery, 2012). Até nos elogios é perceptível que esse intuito “ci-

vilizador”, unificador, formalizador e racionalista da gestão dialo-

ga muito bem com os ideiais autoritários do Estado Novo.

87 Como sugerem, por exemplo, Schwarcz e Starling: “A legitimidade 

da ditadura do Estado Novo dependia de que seus agentes o as-

sociassem a Vargas, combinando, na figura do ditador, a imagem 

do líder com a representação da nação. Um dos pontos de apoio 

do regime, o Ministério da Educação e Saúde foi decisivo para si-

nalizar a importância que o Estado Novo atribuía à cultura como 

ferramenta na composição desse modelo. Dirigido por Gustavo 

Capanema – mineiro que disputou e perdeu o posto de interven-

tor em Minas Gerais em 1933, e que Vargas optou por levar para o 

Rio de Janeiro em 1934 –, o órgão foi, talvez, o melhor exemplo da 

ambivalência cultivada pela política do Estado Novo. E Capanema 

agarrou sua oportunidade no comando da pasta da Educação. 

Criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (...).” 

(2015, p. 377) A continuação desta citação trata da construção do 

prédio do MES, uma discussão importante, mas que não cabe ser 

desenvolvida aqui, apesar de sua clara interrelação com a criação 

e atuação do SPHAN (e o grupo de intelectuais, artistas e arquite-

tos que serviram no ministério de Capanema): “Para abrigar seu 

ministério, Capanema garantiu a execução de um projeto arquite-

tônico que punha em prática experimentações técnicas e estéticas 

modernistas sem precedência no país.” Como se sabe, a cultura 
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nesse momento, assim como o movimento moderno, subversivo 

e contra o Estado na maior parte da Europa (com exceção da Itália 

fascista, com obras modernas como a Casa del Fascio de Terragni), 

passa a ser tratado como assunto de Estado no país (deixando de 

ser subversivo e marginal) e em boa parte da América Latina como 

mostra Adrian Gorelik em Das Vanguardas a Brasília: cultura urbana 

e arquitetura na América (Belo Horizonte, UFMG, 2005). Também é 

interessante notar a vinculação desses arquitetos modernos, so-

bretudo Lúcio Costa, com a questão da pureza, da tradição e do 

passado, ao compará-lo por exemplo com o arquiteto “antropófa-

go”, Flávio de Carvalho, segundo Lissovsky e Moraes de Sá: “Para 

o arquiteto Flávio de Carvalho, por exemplo, o vínculo com os 

conceitos do passado deveria ser completamente descartado. Na 

visão de Lúcio Costa, porém, a nova arquitetura não rompia com a 

tradição, antes a recuperava no que ela tinha de melhor: a pureza 

das formas, o lirismo, o equilíbrio etc.” (1996, p. xxi) Essa mes-

ma pureza formal parecia ser buscada pelos arquitetos do SPHAN, 

sobretudo na (re) “fundação” (moderna) da tradição colonial da 

arquitetura brasileira nos séculos XVII e XVIII, o que relacionava 

assim, a partir de um “mito” da pureza, uma tradição colonial (im-

posta ou “importada”) ao movimento moderno.

88 O ambíguo papel do próprio SPHAN no período – criado em 1937, 

antes da instauração do regime ditatorial, mas após o início da vi-

gência da Lei de Segurança Nacional, que já restringia direitos civis 

– como possível legitimador do chamado Estado Novo é uma ques-

tão importante que ainda não parece ter sido debatida seriamente 
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pelos historiadores do campo do patrimônio cultural. Seria impor-

tante problematizar também de forma crítica esse momento da 

história nacional em que o Ministério da Educação e Saúde (MES) 

monopolizou a discussão sobre a cultura – assim como sobre o 

“Modernismo” nas artes e, em particular, na arquitetura brasileira 

– que, como se sabe, passou a ser tratada como assunto de Estado, 

prioritário por sua força simbólica e, como era bem comum na 

época, como propaganda do governo. Apesar do debate não caber 

no escopo deste livro não há como esquecer da grande polêmica 

sobre o projeto arquitetônico do próprio prédio do MES no Rio 

de Janeiro, hoje Palácio Capanema, em 1935, quando o concurso 

vencido por Arquimedes Memória, diretor da Escola de Belas Artes 

(e membro da AIB) após a destituição de Lúcio Costa da direção em 

1931, foi desconsiderado pelo ministro que, em 1936, solicitou a 

Lucio Costa outra proposta. Como sabemos, este constituiu uma 

equipe de arquitetos modernos desclassificados do concurso e con-

seguiu convencer o ministro e o próprio presidente Vargas a trazer 

Le Corbusier novamente ao país (o envolvimento de Le Corbusier 

com o regime de Vichy também começou a ser discutido mais pro-

fundamente em livros recentes como: “Un Corbusier” de François 

Chaslin, Seuil, Paris, 2015; e «Le Corbusier. Un fascisme français», 

de Xavier de Jarcy, Albin Michel, Paris, 2015). O prédio moderno 

do MES e sua narrativa mítica (criada pelo próprio Lúcio Costa), já 

foi amplamente discutido em inúmeros publicações nacionais e 

estrangeiras, o prédio se tornou um ícone na arquitetura moder-

na pública que colocou o país em todas revistas e exposições de 
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arquitetura do mundo. Trata-se também de uma excelente propa-

ganda para o governo, o que não foi uma prática comum somente 

aos serviços de propaganda e diplomático do Brasil nesses anos. 

Adrian Gorélik (2005) mostra bem essa prática em boa parte da 

América Latina. 

89 Como mostra Mônica Pimenta Velloso em “Cultura e poder polí-

tico, uma configuração do campo intelectual”: “É no período do 

Estado Novo que se realiza efetivamente a primeira tentativa de 

dar um sentido mítico ao Estado, expresso no ‘mito da nação’ e na 

figura do chefe” in: Estado Novo, ideologia e poder (1987, p. 95).

90 “Sabemos que a ideologia estado-novista pretendia criar um ho-

mem novo, construído a partir do binômio educação e trabalho. 

Um homem capaz de ter conhecimento e técnica para vivenciar o 

futuro (...) O grupo da Academia SPHAN, no que se refere ao seu 

corpo de técnicos, é formado principalmente de arquitetos – de 

linhagem modernista –, o que demonstra mais uma vez, como vi-

mos afirmando, a interseção entre arquitetura moderna – voltada 

para a modelagem do ‘homem novo’, e o patrimônio, voltado para 

a descoberta de um passado civilizatório, revolucionário, porque 

original, novo, inaugural.” Mariza Veloso Motta Santos, “Nasce 

a Academia SPHAN” in: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, n 24, 1996, pp. 80 e 82.

91 O texto ainda continua com alusão a Brasília, capital moderna do 

país construída já no governo JK: “A este propósito é importan-

te lembrar que é o grupo da Academia SPHAN, o mesmo grupo 
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responsável pela construção de Brasília, considerada o ápice da 

arquitetura moderna. Em 1960, o grupo do Patrimônio, sob a coor-

denação de Alcides da Rocha Miranda – um ativo e importante 

arquiteto, membro da Academia SPHAN – organiza uma exposição 

comemorativa da inauguração de Brasília” (Santos, 1996, p. 91). 

Discutiremos a questão da construção da capital no epílogo. 

92 É interessante notar que Getúlio Vargas chegou até mesmo a ci-

tar a Semana, como sabemos patrocinada por seu inimigo político 

Washington Luís, como o início da modernização no país que teria 

continuado com a “Revolução de 30”. Como podemos ver não só 

temos variados modernos, como mostra o já citado Benjamin (“o 

moderno é tão variado como os diferentes aspectos de um mesmo 

caleidoscópio”) mas também várias ideias de modernização (da 

mais revolucionária à mais conservadora). 

93 Segundo Ângela Maria de Castro Gomes: “essa categoria tem sido 

usada recorrentemente desde os anos 70. A modernização conser-

vadora representa um processo de modernização que se entende 

como não produzindo grandes rupturas. Ou seja, um processo que 

está acoplado a permanências de características no que diz res-

peito a aspectos fundamentais da economia, da sociedade etc. (...)  

A historiografia dos anos 90 e da primeira década do século XXI en-

tende que processos de modernização são quase sempre ‘conser-

vadores’. Mesmo aqueles que não são considerados classicamente 

‘conservadores’, não são tão radicais assim e também dialogam 

com o ‘passado’.” (Entrevista, Revista do Instituto Humanitas, 
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especial Getúlio Vargas, número 304, agosto de 2009) Adrian 

Gorelik explica a questão em relação à América Latina e também 

ao papel da Arquitetura: “uma tradição que iria se realizar a partir 

da década de 1930, quando o Estado toma para si essa tarefa, como 

mecanismo para concluir o processo de unificação nacional. Essa 

é uma chave que explica as relações completamente atípicas gera-

das em nossos países entre o Estado e a arquitetura moderna, que 

aparece como manancial de novas formas para a construção de 

um imaginário nacional moderno, capaz de homogeneizar nossos 

territórios, vastos e com pouca comunicação entre si. E isso de-

monstra que estamos diante de uma noção de vanguarda comple-

tamente diferente, pois nossas vanguardas não cumprem nenhum 

dos “requisitos” teóricos das vanguardas clássicas: a negatividade, 

o “combate às instituições” ou à tradição, o internacionalismo. 

Pelo contrário, as vanguardas latino-americanas, em boa parte dos 

casos, propuseram a construção de uma língua nacional, a cons-

trução de uma tradição e de uma nova ordem, e encontraram no 

Estado nacionalista-benfeitor o melhor instrumento para conse-

guir fazer tudo isso”(Entrevista, Novos estudos CEBRAP 84, 2009). 

94 Carlos Sandroni publicou um dos trabalhos – Mário contra 

Macunaíma – mais críticos sobre essa atuação de Mário de Andrade. 

Seu argumento se baseia em mostrar o caráter civilizatório (no 

sentido modernizador ocidental, baseado nas ideias de “atraso” ou 

de “falta”), disciplinador (como “dispositivo disciplinar”, a partir 

de noções foucaultianas) e consensual (como “organizador do con-

senso”) no trabalho de Mário de Andrade: “O que procuraremos 
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mostrar é portanto o papel do Departamento como organizador do 

consenso, como instrumento de socialização das camadas popula-

res em torno da burguesia industrial paulista – em uma palavra, 

como elemento de hegemonia” (p. 16). “Parece que em São Paulo, 

entre 1935 e 1937, o DC foi parte importante de uma tentativa de 

fazer avançar o processo de disciplinarização da sociedade e de 

governamentalização do estado no Brasil. Tal processo, evidente-

mente, não começou nem terminou na referida instituição, mas 

teria aí um momento de pique, de aceleração. O fato de que MA es-

teja associado a este momento, a nosso ver, reforça a hipótese que 

traçamos no primeiro capítulo: a de que o autor de Macunaíma pro-

curou contribuir para a inscrição do Brasil no mundo da moder-

nidade ocidental, lançando mão de um conceito de nacionalismo 

que implicava não na negação do curso geral tomado pela civili-

zação europeia, mas, ao contrário, na defesa da integração do país 

neste mesmo curso” (p. 84). “O que quisemos demonstrar é que a 

coerência entre a vida pública de MA – sua atuação em cargos ofi-

ciais, mas também seu proselitismo epistolar, suas conferências, 

sua devoção à pesquisa folclórica, sua liderança intelectual – e a 

vida de escritor – mas como soa forçada a distinção entre as duas 

vidas neste caso! – tal coerência, dizíamos, se encontra atravessada 

pela determinação de fazer deste país ‘um país sério’, no sentido 

da anedota atribuída a De Gaulle. Não porque ele prefira a serie-

dade ao riso, ou Pierrô a Arlequim, mas porque tem convicções 

claras sobre qual dos dois nos sobra e qual nos faz falta” (1988, p. 

133). Outro trabalho, bem documentado, publicado sobre o tema: 
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Patrícia Raffaini (2001), Esculpindo a Cultura na Forma Brasil. O depar-

tamento de Cultura de São Paulo (1935 – 1938). 

95 Uma breve consideração: nos parece que o próprio anteprojeto de 

1936 não deveria ser compreendido de forma individual e perso-

nalizada, como projeto de autoria única de Mário de Andrade, pois 

foi sem dúvida fruto de toda sua experiência anterior, incluindo 

a parceria anterior com Oswald e outros artistas e intelectuais do 

grupo, mas, também, de sua posterior interlocução cotidiana com 

os demais integrantes do departamento público que Mário dirigia 

à época. O texto foi enviado ao Ministro Capanema em ofício (data-

do de 24 de março de 1936) com papel timbrado do “Departamento 

de Cultura e Recreação” da Prefeitura do Município de São Paulo 

e, apesar de assinado por Mário, como seu diretor, inicia-se por: 

“O departamento Municipal de Cultura, de São Paulo, tem a gra-

ta satisfação de apresentar as sugestões solicitadas verbalmente a 

este Departamento”. Como se sabe, o Departamento, criado na-

quele momento, era composto por vários outros intelectuais que 

provavelmente também contribuíram com o documento: Paulo 

Duarte, Rubens Borba de Moraes, Sérgio Milliet ou ainda Oneyda 

Alvarenga, por exemplo, estariam assim entre os mais prováveis 

coautores do anteprojeto. 

96 Como já foi detalhado no artigo redigido com Renata Cabral, 

aqui parcialmente retomado: “A relação entre o projeto de Mário 

e de Oswald não é cumulativa, nem mesmo de construção cola-

borativa. As tensões estão presentes, as ausências em reuniões, 



Pensamentos  se lvagens   paola berenstein jacques  |  357

os desentendimentos pessoais, os lugares institucionais que ocu-

pam ou não ocupam. As ideias germinadas no começo dos anos 

1920 parecem compor um pano de fundo comum, que a partir da 

viagem de 1924 contamina antropológica ou etnograficamente o 

olhar dos dois Andrades, guardadas as devidas diferenças”(Cabral, 

Jacques, 2018, p. 29). 

97 Como veremos no próximo capítulo, a proposta da Antropofagia foi 

formulada por Oswald com Raul Bopp, a partir do quadro Abaporu 

(do tupi aba homem, porá, gente, e ú, comer) de Tarsila do Amaral. 

Trata-se, como bem escreveu Benedito Nunes, em A Antropofagia ao 

alcance de todos, de um “banquete antropofágico de ideias” (Nunes 

in Andrade, 1990, p. 39). A proposta tinha como pressuposto uma 

radical “devoração” do outro (dos vários outros), de suas ideias. 

Trata-se de uma alteridade que devora qualquer forma de “identi-

dade” única, uma “devoração” crítica das imposições ou padroni-

zações.

98 Um bom exemplo é a organização de Mário de Andrade, em sua 

função de diretor do Departamento de Cultura, do Congresso da 

Língua Nacional Cantada em julho de 1937, que tinha como pau-

ta as formas possíveis de padronização do linguajar nacional, a 

busca de uma “identidade” linguística para o país, uma unifor-

mização visando um ideal de nacionalidade. Segundo Helena 

Bomery (2012): “Um padrão comum de língua cantada. Unificar 

pronúncias tendo como modelo a fala carioca. Não deixa de ser 

perturbadora a ideia de combinar democratização da cultura com 
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padronização da língua, do jeito de falar, da forma de exprimir 

a comunicação do país. (...) A convicção de unidade, como condi-

ção à nacionalidade do modernista que idealizou o congresso (...)  

A busca de uma pureza que descartaria o que contrariasse o unís-

sono – os estrangeirismos, os artificialismos importados” (p.83). 

99 Parecia haver em Mário de Andrade um certo nacionalismo que 

se aproximava perigosamente de um conservadorismo (como já 

vimos, muitos de seus amigos foram integralistas). Um texto do 

poeta cearense Adriano Espínola em formato de Carta a Mário de 

Andrade (de 24/10/1995) explica bem a questão: “Haveria também 

o risco do conservadorismo estético. A adesão completa, acrítica 

ou pouco criativa, a certas manifestações da cultura popular, em 

termos locais, regionais ou mesmo nacionais, poderia levar como 

um “naturalismo” cultural, hipervalorizado pelo fato de ser “nos-

so”, criando-se uma espécie de reserva de mercado simbólica, refratá-

ria às manifestações artísticas similares de outros povos e outras 

culturas (...) O nacionalismo estético – mesmo feito com as melho-

res intenções revolucionárias – é semelhante ao conservadorismo 

político, em seus resultados: megalomania, xenofobia, tecnofobia. 

(...) Adeus, Mário de Andrade. Um grande abraço deste outro mes-

tiço brasileiro, nordestino, dançarino e pau-de-arara: Adriano”, 

Carta a Marionaíma: um dançarino brasileiro. (In: Szlo, 1996, p. 54)

100 Dina Lévi-Strauss, como secretária da Sociedade de Etnografia e 

Folclore (a convite de Mário de Andrade, que solicitou em ofício 

ao prefeito um cargo remunerado para ela em 1937), publicava o 
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Boletim da Sociedade que em seu primeiro número (de 1o de outu-

bro de 1937) detalhava suas atividades: “A sociedade de Etnografia 

e Folclore lança agora a publicação mensal de seu Boletim. 

Destinada especialmente a fazer pesquisas de natureza folclórica e 

etnográfica o seu Boletim será o espelho de suas atividades e o ór-

gão permanente de ligação entre o corpo central da Sociedade e os 

seus sócios correspondentes e pesquisadores, residentes do inte-

rior”. O Boletim funcionava como informativo das atividades, mas 

também como instrutor de métodos. Ao final de cada Boletim ha-

via, por exemplo, as “Instruções de Folclore” (que, a partir do nú-

mero 2, passam a ser chamadas de Folclóricas): “Estas Instruções 

tem por fim dar aos nossos correspondentes uma ideia exata do 

auxílio que eles nos podem trazer, bem como das indicações sobre 

o modo que devem responder” (Boletim 1, ano 1, 1937). 

101 O debate era na verdade mais sobre folclore e etnografia, e não che-

gou, talvez pela preocupação prática e aplicada do Departamento, 

a ser propriamente antropológico, apesar da criação também de 

uma “Sociedade de Sociologia” (com vários membros da Sociedade 

de Etnografia e Folclore). A bibliografia sobre o tema é vasta e já 

foi objeto de uma série de publicações (e várias dissertações de 

mestrado e teses de doutorado) para citar só algumas: Lélia Coelho 

Frota (org.), Mário de Andrade e Sociedade de Etnografia e Folclore no 

Departamento de Cultura do Município de São Paulo, 1936-1939. Rio de 

Janeiro: Funarte, 1983; Flávia Camargo Toni, A Missão de Pesquisas 

Folclóricas do Departamento de Cultura. São Paulo: CCSP, 1985; Silvana 

Rubino, “Clube de Pesquisadores. A Sociedade de Etnografia 
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e Folclore e a Sociedade de Sociologia” In: Sérgio Miceli (org.), 

História das Ciências Sociais no Brasil (v.2). São Paulo: Sumaré, 1995 

e, o mais recente, Luísa Valentini, Um laboratório de Antropologia. 

O encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss 

(1935-1938) São Paulo, Alameda, 2013. 

102 O uso da noção de raça foi severamente criticado por Claude Lévi-

Strauss (junto a vários outros antropólogos) no livro Le racisme de-

vant la Science, encomendado pela Unesco em 1952 (publicado no 

Brasil em 1970 com o título Raça e Ciência). No texto final do livro, 

“Raça e História”, Lévi-Strauss iniciava por: “Falar da contribuição 

das raças humanas à civilização mundial poderia ser surpreenden-

te num trabalho destinado a lutar contra o preconceito racista. 

Seria inútil ter consagrado tanto talento para mostrar que nada, 

no atual estado da ciência, permite afirmar a superioridade ou a 

inferioridade intelectual de uma raça em relação a outra, mesmo 

que fosse apenas para restituir sub-repticiamente sua consciência 

à noção de raça, parecendo demonstrar que os grandes grupos ét-

nicos que compõem a humanidade, deram, enquanto tais, con-

tribuições específicas ao patrimônio comum. Mas nada está mais 

longe de nosso desígnio que tal empresa, cujo resultado seria so-

mente formular a doutrina racista às avessas”. O antropólogo se 

esforçou em separar uma noção biológica de raça das produções 

culturais humanas, fazendo uma distinção entre “o evolucionis-

mo biológico e o pseudoevolucionismo”, criticando o “progres-

so técnico” que possibilitou “o desenvolvimento da exploração 

do homem pelo homem” e também distinguindo dois processos 
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contraditórios: “um dos quais tende a instaurar a unificação, en-

quanto o outro visa a manter ou restabelecer a diversificação”. 

Lévi-Strauss chamou também atenção para a “necessidade de pre-

servar a diversidade das culturas num mundo ameaçado pela mo-

notonia e pela uniformidade”, e concluiu que: “A tolerância não é 

uma posição contemplativa, dispensando as indulgências ao que 

foi ou ao que é. É uma atitude dinâmica, que consiste em prever, 

em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das 

culturas humanas está atrás de nós, em torno de nós e diante de 

nós. A única exigência que poderíamos fazer valer a seu respeito 

(criado para cada indivíduo de deveres correspondentes) é que ela 

se realize sob formas das quais cada uma seja uma contribuição à 

maior generosidade das outras” (1970 [1953], p. 269). 

103 Segundo Flavia Toni, a Missão foi “realizada em fevereiro de 1938 

por Luís Saia, Martin Braunwiser, Benedicto Pacheco e Antonio 

Ladeira pelo Norte e Nordeste brasileiros, último trabalho rea-

lizado pelo Departamento de Cultura, na época chefiado por 

Mário de Andrade. Ele, ao lado de Oneyda Alvarenga, diretora da 

Discoteca Pública Municipal, órgão ligado à Divisão de Expansão 

Cultural, também chefiado por Mario, empenharam-se para que 

a Missão fosse um sucesso. Mario, na orientação metodológica do 

grupo e Oneyda, na organização do material coletado. Os quatro 

elementos preparam-se para gravar, filmar, fotografar e descrever 

o maior número possível de manifestações populares que fossem 

encontrando nas cidades que percorreram. A Missão visitou cinco 

cidades em Pernambuco, dezoito na Paraíba, duas no Piauí, uma 
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no Ceará, uma no Maranhão e uma no Pará. Assistiu a represen-

tações de Bumba Meu Boi, Nau Catarineta, Caboclinho, Maracatu, 

Tambor de Crioulo, Tambor de Mina, Praiá; anotou versos de poé-

tica popular, dados sobre arquitetura e ganhou muitos objetos” 

(1985, p. 7). “A bagagem da Missão continha 20 cadernetas de cam-

po, 168 discos 78 RPM, 1.066 fotos, 9 filmes e 775 objetos” (1985, 

p. 44). 

104 “Em São Paulo, podíamos nos dedicar à etnografia de domingo. 

Não com os índios dos arrabaldes que me haviam falsamente 

prometido, pois os arrabaldes eram sírios ou italianos (...) Em 

redor de São Paulo havia também muitos japoneses; estes eram 

de uma abordagem mais difícil (...) No coração da cidade, certos 

mercados dos bairros populares eram explorados pelos negros (...) 

Finalmente, nos arredores de São Paulo, podia-se observar e re-

gistrar um folclore rústico (...) As aglomerações que surgiam não 

eram como as cidades de hoje – tão gastas que fica difícil descobrir 

as marcas de sua história particular –, misturadas num formato 

cada vez mais homogêneo onde se afirmam apenas as diferenças 

administrativas. Ao contrário, podíamos escrutar as cidades como 

um botânico as plantas, reconhecendo pelo nome, pelo aspecto e 

pela estrutura de cada uma sua filiação a esta ou àquela grande 

família de um reino acrescentado pelo homem à natureza: o reino 

urbano” (1996 (1955), p. 118). Sobre a experiência de Lévi-Strauss 

em São Paulo ver o texto de Fernanda Peixoto: “Lévi-Strauss à São 

Paulo: la ville et le terrain” (In: IZARD, M. (org) número especial 

dedicado a Claude Lévi-Strauss do Cahiers de l’Herne, v. 82, 2004). 
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105 Patrick Wilcken, biógrafo de Lévi-Strauss, comentou: “Em novem-

bro de 1936, Lévi-Strauss e Dina foram passar o inverno na França. 

No porão de carga iam caixas lotadas de artefatos indígenas, prin-

cipalmente dos caduveus e dos bororos, com alguns objetos dos te-

renas (vizinhos dos caduveus) e dos caingangues. Numa das caixas 

havia um jogo de zunidores bororos, placas finas de madeira afila-

das nas extremidades e pintadas com pontos e arcos. Os zunidores 

faziam um leve som quando girados na ponta de uma linha – o 

zunido dos espíritos que as mulheres tanto temiam. Os bororos 

tinham negociado os zunidores após muita relutância, sob a con-

dição de que Lévi-Strauss os guardasse trancados num baú e só 

abrisse depois de chegar a Cuiabá. Além dos zunidores, o casal Lévi-

Strauss tinha reunido um acervo etnográfico fantástico de peles, 

cocares e instrumentos musicais de uma parte pouco documenta-

da do Brasil”(2011 (2010), p. 76). Mário de Andrade, em ofício para 

o prefeito em 1935, solicitou a subvenção para a missão do casal 

Lévi-Strauss que resultaria em um filme para o Departamento de 

Cultura: “O professor Levi-Strauss, da Universidade de São Paulo, 

e sua esposa, que é também notável etnógrafa, ex-assistente do 

professor Rivet no Museu Etnográfico do Trocadero, vão realizar 

excursão ao Estado de Mato Grosso, afim de estudar costumes 

dos nossos índios, bem como localizar, se possível, algumas tri-

bos desaparecidas há vinte anos. O professor Lévi-Strauss está dis-

posto a realizar essa excursão, como delegado do Departamento 

de Cultura, sem receber nenhuma remuneração por isso. Seria 

entretanto interessante obter dados mais positivos para o nosso 
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arquivo etnográfico e o professor Lévi-Strauss prontificou-se a tirar 

uma película cinematográfica, caso o Departamento de Cultura, 

que ficaria proprietário dessa película, corresse com as despesas 

desse trabalho. Trata-se realmente de uma obra de alto interesse, 

para a qual esta Diretoria vem solicitar o apoio do Sr. Prefeito.  

O professor Lévi-Strauss prontifica-se a dar o resultado dos seus es-

tudos para ser publicado em primeira mão pela Revista do Arquivo. 

Prontifica-se mais a ceder uma cópia da coleção de fotografias que 

tirar durante a viagem, que ficará de posse do Departamento de 

Cultura” (1935). 

106 Pode-se ler no convite o seguinte anúncio do que seria a mais im-

portante performance do vernissage: “O descendente autêntico de 

Frankstein, o autômato ‘Enigmarelle’, construído em 1900 pelo 

engenheiro americano Ireland, atravessará, a meia noite e meia, 

em falsa carne e em falso osso, a sala da Exposition Surréaliste” 

(1938, tradução nossa). 

107 “Dans une odeur de café du Brésil, des objets émergeaient d’une obscurité 

soigneusement dosée: um couvert en fourrure, une table-tabouret soute-

nue par des jambes de femme; des portes, des murs, des vases, de partout 

s’échappaient des mains”. Simone de Beauvoir (La force de l’âge, Paris, 

Gallimard, 1966 [1960], p. 374). 




