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Primero: la correspondencia en sí misma ya es una forma de la utopía. 
Escribir una carta es enviar un mensaje al futuro; hablar desde el presente 
con un destinatario que no está ahí, del que no se sabe cómo ha de estar 
(en qué ánimo, con quién) mientras le escribimos y, sobre todo, después: al 
leernos. La correspondencia es la forma utópica de la conversación porque 
anula el presente y hace el futuro el único lugar posible del diálogo.

1
 

 
 
 

                                                 
1 Primeiro: a correspondência em si mesma já é uma forma da utopia. Escrever uma carta é enviar 

uma mensagem ao futuro; falar a partir do presente com um destinatário que não está aí, de que não 
se sabe como estará (com que ânimo, com quem) enquanto lhe escrevemos e, sobretudo depois: ao 
ler-nos. A correspondência é a forma utópica da conversação porque anula o presente e faz o futuro 
o único lugar possível do diálogo. (PIGLIA, 2008, p. 84-85, grifo do autor). Tradução nossa. 
 



 

 

RESUMO 
 
 

António Castilho de Alcântara Machado D’Oliveira (1901-1935), cuja produção surge 
após a Semana de Arte Moderna de 1922, discorda da ideia de que as obras 
modernistas promoveriam uma revolução estritamente estética e presencia o 
desmembramento do grupo modernista paulistano. É perceptível, nas cartas, uma 
postura combativa e crítica, a linha de continuidade dos assuntos e temas com os 
textos literários e jornalísticos do escritor. Na correspondência analisada, identifica-
se a elaboração de uma rede epistolar com escritores residentes no Rio de Janeiro, 
como Alceu Amoroso Lima (1893-1983) e Prudente de Morais, neto (1904-1977), a 
fim de propagar e consolidar o movimento modernista, seja através do envio ou 
pedido de colaborações, seja pelas críticas das obras em preparação ou recém-
publicadas. Ao estudar a correspondência percebe-se o potencial de desnudamento 
dos processos estéticos presentes nas obras literárias, permitindo um trabalho crítico 
genético sobre as mais diversas etapas de criação artística. As cartas, contudo, não 
ficam restritas à condição de palimpsesto artístico e apresentam formulação e 
desdobramentos contíguos aos da literatura devido à encenação discursiva 
construída entre o emissor e o destinatário. Ao abordar o caráter proteiforme da 
carta destaca-se a função utópica, um dos pontos principais da tese a ser defendida. 
A utopia se refere à amplitude temporal do gênero epistolar, cuja mensagem se 
projeta para além do momento datado através da propagação dos sintomas 
pertencentes ao quebra-cabeça do desenvolvimento de uma escrita autoral. Esses 
sintomas, disseminados na correspondência de A. de A. M., revelam os debates em 
torno do novo, da divisão entre estética e ideologia e as estratégias e apostas do 
artista na modificação do cenário cultural brasileiro a partir da modernização urbana, 
artística e social.  

 
 

Palavras-chaves: António de Alcântara Machado, Carta, Modernismo, Utopia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
 

António Castilho de Alcântara Machado D’Oliveira (1901-1935), cuya producción 
surge tras la Semana de Arte Moderna de 1922, discordia de la idea de que las 
obras de vanguardia promoverían una revolución estrictamente  estética y presencia 
la desmembración del grupo vanguardista paulistano. Es visible, en sus cartas, una 
postura combatiente y crítica y una línea de continuidad de los asuntos y los temas 
con los textos literarios y periodísticos del escritor. En la correspondencia analizada, 
se identifica la elaboración de una red epistolar con escritores residentes en el Rio 
de Janeiro, como Alceu Amoroso Lima (1893-1983) e Prudente de Morais, neto 
(1904-1977), a fin de propagar y consolidar el Modernismo, sea a través del envío o 
pedido de colaboraciones, sea por las críticas de las obra en preparación o recién-
publicadas. Al estudiar la correspondencia se percibe el potencial de revelación de 
los procesos estéticos presentes en las obras literarias, permitiendo el trabajo crítico 
genético de las diversas etapas de la creación artística. Las cartas, con todo, no se 
restringen a la condición de palimpsesto artístico y presentan formulación y 
desdoblamientos contiguos a los de la literatura por la dramatización discursiva 
construida entre el emisor y el destinatario. Al tratar del carácter proteiforme de la 
carta sobresale la función utópica, uno de los puntos principales de la tesis en tela. 
La utopía se refiere a la amplitud temporal del género epistolar, cuyo mensaje se 
proyecta para más allá del momento datado a través de la propagación de los 
síntomas pertenecientes al rompe-cabezas del desarrollo de una escrita autoral. 
Esos síntomas, diseminados en la correspondencia de A. de A. M., revelan los 
debates acerca de lo nuevo, de la división entre estética e ideología y las estrategias 
y apuestas del artista en el cambio del escenario cultural brasileño a partir de la 
modernización artística, urbana e social. 
 
 
 
Palavras-chaves: António de Alcântara Machado, Carta, Modernismo, Utopía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO  
 
 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................12 

 

1. UMA BIOGRAFIA LITERÁRIA EM MOVIMENTO..................................................25 

1.1.  Difusão da obra de A. de A. M...................................................................40 

1.2.  A correspondência e a crítica à obra de A. de A. M..................................45 

 

2.  CARTAS, MODERNISMO E UTOPIA...................................................................60 

2.1.  As cartas como um texto utópico...............................................................68 

2.2.  Os sintomas da correspondência no Modernismo.....................................72 

 

3. REVOLUÇÃO OU ESTÉTICA? OU A ESTÉTICA DA REVOLUÇÃO?..................93 

3.1. Um modernista “prudente”..........................................................................95 

3.2. “Estilo dinamite. Estilo hoje. Estilo que eu gosto.”....................................101 

3.3. “Eta nós!”: O triunfo modernista na renovação literária brasileira.............125 

 

4. MEIA-VOLTA, VOLVER?.....................................................................................148 

4.1. Fechado para balanço..............................................................................153 

4.2. A importância em ser “moderno e não modernista”..................................160 

4.3. “Literatura, sim: mas de ação”..................................................................176 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................194 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................202 

 

ANEXOS...................................................................................................................208 

 

ANEXO 1 –“Modernismo”, Mário de Andrade..........................................................209 

 

ANEXO 2 – Discurso Rádio Record.........................................................................213 

 

ANEXO 3 – CORRESPONDÊNCIA REUNIDA........................................................215 



 

 

Lista de cartas transcritas..............................................................................216 

 

I – Carta a Carlos Drummond de Andrade ...................................................217 

II – Correspondência entre António de Alcântara Machado e Mário de 

Andrade.........................................................................................................218 

III – Correspondência entre António de Alcântara Machado e Manuel 

Bandeira.........................................................................................................248 

IV – Cartas a Rodrigo Melo Franco de Andrade............................................254 

VI – Carta a Sérgio Buarque de Holanda......................................................262 

 

ANEXO 4 – DESCRIÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA PASSIVA............................263 

IV – Cartas de Manuel Bandeira....................................................................263 

VI – Cartas de Rodrigo Melo Franco de Andrade..........................................266 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

BBBF Brás, Bexiga e Barra Funda 

LC Laranja da China 

LP Lira Paulistana 

MM Mana Maria 

PB Pathé-Baby 

RA Revista de Antropofagia 

RN Revista Nova 

TR Terra Roxa ... e Outras Terras 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 
Estoy como perdido en su memoria, […] perdido en una selva donde trato 
de abrirme paso para reconstruir los rastros de esa vida entre los restos y 
los testimonios y las notas que proliferan, máquinas del olvido. Sufro la 
clásica desventura de los historiadores, […] aunque yo no sea más que un 
historiador amateur. Sufro esa clásica desventura: haber querido 
apoderarme de esos documentos para descifrar en ellos la certidumbre de 
una vida y descubrir que son los documentos los que han apoderado de mí 
y me han impuesto sus ritmos y su cronología y su verdad particular.

2 
(PIGLIA, 2008, p. 27). 
 

 
Quando se pensa em relato epistolar do Modernismo brasileiro, avulta a 

correspondência de Mário Raul de Moraes Andrade (1893-1945), tanto pela 

quantidade colossal de cartas e destinatários, quanto pela função precípua de 

orientação estético-ideológica de vários intelectuais do período. O legado da 

correspondência marioandradina transmite a cena cultural brasileira com suas 

articulações, polêmicas e desencontros, além de oferecer o desvelamento do 

processo criativo do artista (SANTOS, 1998). Os estudos literários adquirem novos 

marcos teóricos através da análise das cartas do criador de Macunaíma em um 

momento de mudanças de paradigmas de compreensão do literário. A significativa 

projeção dos estudos epistolográficos brasileiros coincide com a valorização da carta 

pensada como gênero híbrido, múltiplo e poliforme.  

Traçar o percurso vital de um escritor, sua trajetória literária e a modificação 

das opiniões estéticas e ideológicas, a relação com a tradição e o entorno cultural de 

sua época, é um trabalho que, nos últimos anos, foi reabilitado e recebeu um grande 

impulso através dos estudos epistolográficos. Afinal, as cartas permitiriam conhecer, 

                                                 
2
 Estou meio que perdido em sua memória, [...] perdido em uma selva onde trato de abrir caminho para 

reconstruir os rastros dessa vida entre os restos e os testemunhos e as notas que proliferam, máquinas do 
esquecimento. Sofro a clássica desventura dos historiadores, [...] ainda que eu seja mais do que historiador 
amador. Sofro essa clássica desventura: haver querido apoderar-me desses documentos para decifrar neles a 
certeza de uma vida e descobrir que são os documentos que se apoderaram de mim e me impuseram seus 
ritmos e sua cronologia e sua verdade particular.  
Realizamos as traduções dos textos em espanhol. Para as traduções dos textos em francês, contamos com a 
competente colaboração da Prof.ª Regina Vasconcelos.  
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sem mediações, os pensamentos de um artista, além de confirmar dados biográficos 

pouco acessíveis ao público, construindo uma biografia mais fidedigna. A princípio, 

estes bastidores revelariam a gestação de ideias e obras sem cair no problema da 

crítica de cunho biográfico, cuja vinculação entre vida e obra ocorria de forma direta, 

com os seus famosos casos psicológicos. Estas indagações nos remetem à 

problemática envolvida na leitura e análise do texto epistolar. Reconhecer a 

complexidade da carta evita que estas sirvam apenas de registro biográfico e/ou 

exegético da obra de um artista.  

Conforme atesta João Cezar de Castro Rocha ao abandonar tanto a análise 

cerrada do texto, quanto a supervalorização do contexto como determinante para a 

criação literária, houve um retorno da figura do autor em um marco teórico pluralista 

(ROCHA in: TERESA, 2008, p. 397). Ao superar a cisão entre as orientações 

formalista/ estruturalista e historicista para o estudo da literatura, a carta passa a 

objeto de apreciação crítica de acordo com uma concepção mais ampla do 

fenômeno literário, abrindo-se a inúmeras possibilidades de leitura:  

 
 
Ora, a história literária comprometida com a afirmação da nacionalidade, e a 
teoria literária, às voltas com a pesquisa da literariedade, não tinham olhos 
para a epistolografia porque o domínio dos estudos sobre cartas não pode 
senão ser plural e diversificado. Esse é o domínio do contingente, do 
diverso; enfim, do humano, demasiadamente humano para ser traduzido 
numa única direção — a gênese da nacionalidade — ou num eterno retorno 
— a (re)descoberta da literariedade. Foi preciso, portanto, que o conceito de 
literatura conhecesse uma bem-vinda pluralização para que os “estudos 
sobre cartas” adquirissem direito de cidadania. (ROCHA, 2008, p. 397). 
 
 

Ainda em comentário às novas perspectivas dos estudos epistolográficos, 

Rocha registra uma reescrita das histórias literárias dos artistas, nas quais as cartas 

deixam de ser apenas uma fonte documental para alargar a compreensão da obra 

de um dado escritor, num entrecruzamento intertextual mais rico e intricado: 

 
 
Tal fase também parece anunciar a retomada do interesse pelo cruzamento 
da vida com a obra; mas se trata de uma retomada complexa, pois, em 
muitos casos, é a obra do artista que forja seu estilo de vida e não o 
contrário, como supunha a crítica oitocentista de recorte biográfico. Ou seja, 
muitos criadores transformam deliberadamente a vida em material de 
experimentação estética; nesse caso, a biografia da obra é a mais completa 
tradução da vida — e nunca o contrário. (idem, p. 397-398). 
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Além da criação de outro estatuto para a análise deste gênero, houve a 

ampliação significativa dos missivistas estudados devido à diversidade propiciada 

pelo painel epistolar de Mário de Andrade. É expressivo o número de publicações 

que procuram mapear e recriar os debates de um extenso grupo intelectual, numa 

proporção e integração das quais não há precedentes na história da literatura 

brasileira. Reconstituir essa imensa cadeia epistolar entre os intelectuais daqueles 

anos redimensiona o movimento e dá voz a outras escritas do Modernismo.  

Partindo dessas considerações, busca-se reunir a correspondência de um dos 

protagonistas da experiência modernista: António Castilho de Alcântara Machado 

d’Oliveira3 (1901-1935). Defendemos uma análise que supere uma possível leitura 

linear restrita a um levantamento de correspondentes e de fatos biográficos. Pleiteia-

se autonomia ao gênero, afastando-o da condição exclusiva de epitexto privado, 

para indicar uma relação mais intrincada entre as cartas e os textos literários sem 

criar a prevalência de um sobre o outro. Encaminhamos o estudo da 

correspondência de A. de A. M. a fim de mapear as funções e valores pertinentes ao 

gênero, deslindando, ao mesmo tempo, a especificidade das cartas do prosador 

modernista. 

Existem publicados dois volumes de cartas do autor: um volume dedicado à 

correspondência com Prudente de Morais, neto (1904-1977) — Pressão afetiva & 

aquecimento intelectual: cartas de Antônio de Alcântara Machado a Prudente de 

Moraes, neto (1925-1932) —, organizado por Cecília de Lara (1997); outro volume 

dedicado às trocas epistolares com Alceu Amoroso Lima (1893-1983) — Intelectuais 

na encruzilhada: Correspondência de Alceu Amoroso Lima e António de Alcântara 

Machado (1927-1933) —, organizado por Francisco de Assis Barbosa (2001). As 

publicações, contudo, não abarcam todos os destinatários que se cartearam com A. 

de A. M. No estudo de parte da correspondência do autor com Manuel Carneiro de 

Souza Bandeira (1886-1968), Augusto Massi (TERESA, 2008) indica um painel 

epistolar mais amplo: 

 

No entanto, foi a partir dos anos 1930, com o aparecimento da Revista 
Nova, que a amizade e a correspondência se fortaleceram. Apesar do 
número aqui publicado ser reduzido — o conjunto de cartas é amplo e 

                                                 
3
 Para nos referirmos ao escritor usaremos as iniciais A. de A. M., a forma mais frequente com a qual assinava 

suas crônicas. Evitamos um dos problemas que incomodava ao jornalista e que ensejou algumas atribuições 
equivocadas em sua bibliografia: “Alcântara Machado é meu Pai. Eu sou António de A. M. No sumário figura meu 
Pai e não eu.” (MACHADO, 1997, p. 49).  
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reafirma a existência de um grupo modernista coeso e afinado 
intelectualmente. Na virada da década de 1920 para a de 30, Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Prudente de 
Moraes, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e 
Antônio de Alcântara Machado, entre outros, desejavam aprofundar o 
debate e ampliar os horizontes da pesquisa. (MASSI, 2008, p. 69). 

 

Augusto Massi aponta as possíveis causas dos poucos estudos sobre a 

produção de A. de A. M., embora o autor tenha desempenhado um papel crucial 

para o amadurecimento do Modernismo, inclusive promovendo o intercâmbio entre 

intelectuais situados em campos opostos de atuação, superando a divergência e a 

rivalidade Rio X São Paulo: 

 
Talvez por ter falecido tão precocemente e deixado uma obra em progresso, 
Alcântara ainda hoje não é uma figura devidamente estudada. Entretanto, 
podemos afirmar que desempenhou um papel muito importante, fundando 
revistas (Terra roxa... e outras terras, Revista de Antropofagia e Revista 
Nova), atuando como elemento de ligação entre diferentes gerações e 
colaborando para o fortalecimento dos vínculos entre paulistas e cariocas. 
(ibidem). 

 
 

A tese de Cecília de Lara, A. de A. Machado: experimentação modernista na 

prosa, um dos estudos capitais sobre a produção A. de A. M., aventa outras 

possibilidades que contribuíram para o reduzido interesse pelo escritor. Confirmando 

a hipótese de Augusto Massi, Lara destaca o fim prematuro do prosador como uma 

barreira para a devida avaliação de sua produção artística. O discurso memorialista 

sobre A. de A. M. se consolidou em torno da figura do homem em detrimento da 

obra. O caráter, a ação corajosa e comprometida durante a Revolução 

Constitucionalista de 1932 e, principalmente, o lamento de uma carreira literária 

brilhante interrompida justo no momento que iria produzir seus maiores frutos, são a 

tônica inicial dos estudos sobre o autor:  

 
 
Os comentários de jornal sobre Alcântara Machado raramente se libertam 
da sombra que sua morte prematura projetou, levando os que o 
conheceram a falar mais do homem que do escritor e do escritor, mais do 
que das obras em si. Direção que se desencadeou com a série de artigos 
publicados na imprensa sob o impacto do ocorrido, reunida em livro sob o 
no nome de Em memória de António de Alcântara Machado. Matéria toda 
de evocação das várias facetas de jornalista, escritor, político, ou meros 
relatos de passagens de convívio pessoal ou profissional, com raras 
referências à produção literária. A cada década o aniversário da morte 
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provocava notas e comentários relembrando o fato — choque de que seus 
familiares e contemporâneos não se refizeram jamais, dificultando a visão 
objetiva de sua obra. (LARA, 1981, p.15-16). 
 
 

A neblina que passou a encobrir a obra de A. de A. M — retomando o texto 

pungente “Um túmulo na neblina” de Mário de Andrade, pertencente à empreitada 

memorialista e que nos auxiliará na leitura das cartas — não se refere apenas à 

condição climática da cidade que o artista tanto se preocupou em retratar, corrigir e 

defender, ou à tristeza que recobriu como um véu a lembrança dos amigos, mas à 

opacidade de leitura da obra, propiciada, paradoxalmente, pela simplicidade do 

despojamento formal.  

A tese de Cecília de Lara põe em foco a invenção na prosa, recusando a ideia 

de que esta seria uma transposição da escrita jornalística, demonstrando que a 

inovação proposta por A. de A. M. mudou, inclusive, os procedimentos narrativos 

habituais da imprensa da época, sendo mais complexa a ligação literatura e 

jornalismo do que se postulou num primeiro momento. A singularidade de sua 

produção se dá, justamente, ao apelo da libertação da prosa, que segundo o autor, 

não havia alcançado ainda a maioridade na literatura brasileira moderna: 

 
 
Mas também estou cansado de saber e verificar dia e noite que nesta terra 
não há prosa: há discurso. Pois é por isso mesmo que eu acho 
imprescindível o aparecimento urgente de prosadores brasileiros. Criemos 
este gênero literário que ainda não possuímos: a prosa. Livrou-se o verso 
da métrica. Livre-se a prosa da retórica. (MACHADO, 1983a, p. 282). 
 
 

O experimentalismo da prosa modernista, ainda segundo Cecília de Lara, foi 

um dos elementos para que essas obras fossem relegadas a um segundo plano na 

historiografia literária brasileira. O triunfo da prosa regionalista de 1930, junto ao 

público leitor e à crítica literária, explicaria o ocaso e a pequena quantidade de 

estudos e edições das experiências vanguardistas mais radicais: 

 
 
Fosse pela problemática de levantamento da realidade nacional, quase 
sempre de ambientação rural que o romance regionalista tomou a si e que 
mobilizou a atenção não só de leitores e críticos interessados em literatura, 
mas de estudiosos da realidade brasileira; ou porque, quanto à estrutura, o 
romance de 30 continue a tradição do século XIX, embora renove a 
linguagem com base no vocabulário regional e nas maneiras de narrar, 
tomadas à oralidade — seja qual for a razão — o certo é que não se pode 
comparar a voga de obras de um Graciliano Ramos, José Lins do Rego e 
logo mais Jorge Amado e Érico Veríssimo com a prosa experimental dos 
anos 20. E nem com a produção de um Cornélio Pena ou Joaquim Lúcio 
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Cardoso, da mesma época, ou um pouco posteriores, na linha mais intimista 
e de ambientação urbana. (LARA, 1981, p. 12). 
 
 

Uma série de fatores concorre para explicar o interesse mais restrito pela obra 

do prosador: a notação elegíaca, “da vida que poderia ter sido e não foi”; a pequena 

quantidade de estudos críticos publicados, majoritariamente, nas comemorações 

emblemáticas, ressaltando a figura do autor; o sucesso dos textos regionalistas e a 

obliteração dos textos experimentais do período da vanguarda brasileira. Somam-se 

a isso, as publicações limitadas e intermitentes dos livros de A. de A. M. Cecília de 

Lara reafirma a dificuldade em pesquisar determinadas obras, como o próprio autor 

constataria em seus estudos sobre o Pe. José de Anchieta (1534-1597), justamente, 

pela divulgação precária e deficiente: 

 
 
Para o estudo sério de um escritor, muitas vezes somos levados a preparar 
as edições, para ter a segurança do texto fiel — como tivemos que fazer 
com as próprias obras de A. de A. Machado, antes de realizar estudo sobre 
o conjunto de sua produção, publicada em livro ou esparsa na imprensa. 
(LARA, 1997, p. 118). 
 
 

Estas questões do legado de A. de A. M. e a divulgação intermitente de sua 

obra formam o primeiro capítulo que realiza uma exposição resumida de dados 

biobibliográficos do cronista. Retomamos a atuação dinâmica e plural do escritor, 

com o seu auge no período de publicação das revistas literárias, quando exerceu as 

funções de editor ou coeditor e congregou um grupo intelectual expressivo para 

investigar o Brasil. Na sequência, realizamos uma revisão bibliográfica dos estudos 

que tiveram como tema ou apoio as cartas de A. de A. M., avaliando em que medida 

o texto epistolar contribuiu para a composição do perfil biográfico e a construção 

crítica acerca da obra do jornalista. O estabelecimento do panorama crítico aponta-

nos considerações importantes para aprofundar o texto epistolar ao pontuar 

aspectos importantes da vida e da obra do escritor. 

O segundo capítulo realiza um breve levantamento das funções 

desempenhadas pelas cartas, assinalando seu caráter proteiforme, com ênfase no 

que denominamos como função utópica do gênero, i.e., a amplitude do espaço 

epistolar, cujo aprofundamento é alvo de uma seção específica e base da tese a ser 

defendida. A correspondência aparece como um movimento dinâmico para além do 

momento datado, sintoma, no sentido formulado por Vincent Kaufmann no livro 
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L’équivoque epistolaire (1990). A carta é parte ativa da criação e consolidação dos 

valores difundidos nas obras jornalísticas e literárias de A. de A. M. e das discussões 

em pauta no cenário cultural brasileiro do momento. Em seguida, destaca-se a 

importância e o valor da correspondência no Modernismo, elencando tópicos que 

possam ajudar a compreender as cartas de A. de A. M. dentro da matriz epistolar da 

época. Dentre os tópicos identificados dois se destacaram como eixos organizadores 

para a correspondência: a questão do novo e o embate entre projeto estético e 

ideológico no Modernismo. Serviram como base teórica os estudos acerca da 

singularidade da vanguarda latino-americana frente ao movimento europeu. 

Discute-se, no segundo capítulo, o principal eixo da nossa tese, o que 

denominamos de função utópica da carta. O texto epistolar, no Modernismo 

brasileiro, é instrumento de ação/ reflexão dos intelectuais e artistas daquele 

momento, propagando a articulação de projetos editoriais, a circulação de 

manuscritos de textos inéditos e de apreciações críticas sobre as obras e o próprio 

movimento de vanguarda. Consideramos a utopia a possibilidade de construção de 

outra realidade, aposta no futuro, indo ao encontro das ideias progressistas e 

integradoras que perpassavam o debate sobre a cultura brasileira. A postura é 

condizente com o otimismo inicial experimentado pelos intelectuais, engajados na 

missão de fazer avançar o país, que depois cede às desilusões de uma economia 

em crise e de uma ditadura militar.  

Além disso, as cartas permitem acompanhar os “custos políticos” da obra 

modernista e que causaram desentendimentos e dissensões, primeiro com a 

tradição literária, depois no próprio movimento. A “atmosfera de véspera” vivida por 

A. de A. M. é decorrente dos impasses da turbulência política que a nação iria 

atravessar na década de 1930, exigindo o posicionamento do intelectual em um 

ambiente de acirramento das contendas entre as diferentes correntes ideológicas e 

suas concepções sobre o que levaria o país a evoluir material e socialmente.  

Os terceiro e quarto capítulos realizam a análise da correspondência 

propriamente dita. A divisão obedece a dois critérios que atendem tanto à questão 

temporal, quanto ao teor das cartas em função do destinatário. Identificamos uma 

modificação substancial no conteúdo da correspondência devido aos novos 

posicionamentos e frentes de atuação do remetente. Em relação aos destinatários, 

embora tenhamos estabelecido um correspondente para ser o eixo de cada capítulo, 
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quais sejam Prudente de Morais, neto, e Alceu Amoroso Lima, recorremos às cartas 

enviadas a outros intelectuais, dentro do mesmo período selecionado, para verificar 

a repercussão dos assuntos e obras discutidos. Todavia, duas questões tornaram-se 

centrais e se refletem diretamente na composição desta pesquisa: o caráter 

fragmentário do material estudado e a publicidade das cartas. 

Sobre a dificuldade de pesquisa inerente a esse material, deparamo-nos com 

a necessidade de “reconstruir os rastros dessa vida” em meio à fragmentação e à 

heterogeneidade. O grande desafio é dimensionar corretamente o valor desse 

conjunto epistolar desigual em quantidade e qualidade, pois existem destinatários de 

frequência regular, com um texto mais denso e complexo, no qual a carta se abre ao 

ensaio e à notação confessional, em contraponto a destinatários ocasionais, 

atendendo a situações esporádicas. 

Como lembra Ricardo Piglia (2008, p. 27), em seu romance epistolar, 

“apoderar-se” das cartas é tarefa arriscada, já que o texto proteiforme possui “seus 

ritmos e sua cronologia”. Para a leitura das cartas não se pode ter uma teoria 

inflexível, somente respeitando “os testemunhos e as notas” alcançamos “sua 

verdade particular.” Para a correspondência de A. de A. M., a atenção às 

informações disseminadas rápida e concisamente é primordial:  

 

 
Isoladamente, as cartas de A. de A. M. podem parecer de pouca valia. Mas, 
essa característica de concisão extrema, peculiar ao escritor, revela a 
vocação de “miniaturista”, também presente em sua ficção — o que exige 
no caso das cartas, um redobrado cuidado na valorização do pormenor e no 
desdobramento da alusão ligeira, pois é comum que surjam explicações 
complementares às declarações em entrevistas, propósitos que geraram 
obras e ensaios, esboços de projetos que não chegaram a ser realizados, 
além do registro das reações a juízos críticos dos próprios companheiros e 
outros, que trataram das obras recém-publicadas. (LARA, 1997, p. 18). 
 

 
O segundo problema refere-se ao fato de que, nem sempre, é possível 

recompor as duas partes do diálogo, seja pela impossibilidade em localizar todas as 

cartas, seja pelas restrições referentes à sua difusão. Dos textos publicados em 

livros, apenas as cartas com Alceu Amoroso Lima possuem a resposta do 

destinatário. Não são conhecidas as cartas de Prudente de Moraes, neto, a A. de A. 

M., que também não se encontram no acervo do escritor paulistano. A edição das 

cartas ao amigo Prudente de Moraes, neto, é uma edição crítica com reprodução 

integral da correspondência ativa e comentários que visam a esclarecer os debates 
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e a contribuição das pessoas neles envolvidas. Ao passo que a edição da 

correspondência com Alceu Amoroso Lima traz a correspondência ativa e passiva de 

A. de A. M. com o dito destinatário. No entanto, algumas cartas encontram-se 

incompletas com a ausência de fragmentos e mesmo de alguns parágrafos.  

Além dos livros de correspondência publicados, realizamos nossa pesquisa 

em periódicos, específicos ou de ampla divulgação, e no Arquivo Antônio de 

Alcântara Machado e no Arquivo Mário de Andrade pertencentes ao Instituto de 

Estudos Brasileiros (IEB). Um dos objetivos precípuos desta tese é o contribuir para 

o estudo da obra do autor, também, através do mapeamento e análise dessas 

cartas. Foram reunidas cartas com Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), 

Mário de Andrade (1893-1945), Manuel Bandeira (1886-1968), Rodrigo Mello Franco 

de Andrade (1893-1969) e Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). 

A transcrição do material compulsado respeita as normas que regularizam a 

divulgação das cartas. Devido à obediência ao prazo legal para a reprodução de 

documentos (setenta anos após o falecimento do autor do texto), as cartas 

pertencentes aos fundos arquivísticos possuem restrições na sua divulgação. Como 

consequência, dividimos a correspondência de A. de A. M., ativa e passiva, em dois 

anexos. 

O Anexo 3 é composto pelas cartas oriundas de periódicos e as cartas dos 

fundos arquivísticos que podem ser reproduzidas. Em ambos os casos, cada 

documento é acompanhado da fonte de publicação ou do acervo utilizados. 

Realizamos a reprodução de cartas que foram divulgadas em jornais e revistas, 

sendo o caso das cartas de A. de A. M. a Carlos Drummond de Andrade (1), a 

Manuel Bandeira (2) e a Sérgio Buarque de Holanda (1). Também foram publicadas, 

previamente, algumas cartas de Manuel Bandeira a A. de A. M. (3).  

Dos documentos provenientes dos fundos arquivísticos, transcrevemos as 

cartas enviadas por A. de A. M. a diversos destinatários — são as missivas enviadas 

a Mário de Andrade (14) e a Rodrigo Melo Franco de Andrade (6) —, uma vez que 

se esgotou o prazo legal que restringe a publicação das cartas do escritor 

paulistano. Também reproduzimos as cartas enviadas por Mário de Andrade ao 

autor de Mana Maria, pois possuímos a autorização do familiar, o Sr. Carlos Augusto 

de Andrade Camargo, para a utilização desse material nesta pesquisa.  
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O Anexo 4 contém a listagem dos documentos, cuja reprodução é restrita por 

lei. Encontram-se protegidas pelo prazo legal as cartas remetidas por Manuel 

Bandeira (7) e Rodrigo Mello Franco de Andrade (39) a A. de A. M.. Deste modo, os 

textos epistolares, cujos missivistas não se obteve a devida permissão dos 

descendentes para a cópia da carta, são referenciados em uma lista com um 

pequeno resumo do conteúdo de cada missiva e de suas características físicas. 

Citamos, pontualmente, alguns trechos desses documentos, porquanto existe a 

possibilidade, em lei, de menção parcial a esses textos. É a situação das cartas 

escritas por Manuel Bandeira (cf. Anexo 4, Carta 32) e de Rodrigo Mello Franco de 

Andrade (cf. Anexo 4, Cartas 40, 42, 43, 44, 57, 58, 60, 64). 

A correspondência está numerada e organizada de acordo com o destinatário 

de A. de A. M. e em ordem cronológica. Junto aos números das cartas, encontram-

se os dados sobre o remetente, o local e a data da missiva. Quando não há 

indicação de local ou data, sinalizou-se com o colchete a informação inexistente na 

carta, mas cujo conteúdo permite recuperá-la. Os colchetes também indicam 

algumas reconstituições que julgamos adequadas. Assinalamos, por meio da 

expressão [ilegível], as palavras ou expressões que não foram identificadas.  

O problema é mais recorrente nas cartas de Rodrigo Mello Franco de 

Andrade cujas caligrafia e ortografia, esta com um padrão bem próximo ao século 

XIX, tornam complexa a leitura das cartas. Por vezes, o material das cartas também 

contribui para a dificuldade, algumas parecem escritas com caneta-tinteiro e a tinta 

utilizada, provavelmente com ferro na composição, provocou a corrosão do papel e 

apagou algumas palavras onde há maior concentração de tinta. 

Foram mantidos os grifos e a diferenciação de tipos, pois indicam ênfase em 

determinados significados no texto. Optou-se pela atualização ortográfica, apenas 

nas cartas de Mário de Andrade foram mantidas as formas emblemáticas que 

expressavam o desejo de uma “língua brasileira” e que são marcantes na ortografia 

adotada pelo escritor (pra, pro, milhor, si, etc).  

Busca-se diminuir os lapsos resultantes da difícil aproximação com esses 

documentos e do fato que “A genética epistolar se encontra frequentemente 

reduzida a um quebra-cabeças cujas peças se perderam” (DÍAZ, 2001, p. 140).  

Acresce o fato de que o tratamento do material coligido constitui uma tarefa 

desafiadora, necessitando, por sua vez, de um grande trabalho filológico, o que não 
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é o escopo principal da tese. Concentramos nossa leitura na linha inconsútil que une 

as cartas, as crônicas e contos de A. de A. M. no que se refere ao valor de sintoma 

da produção do escritor. 

Para o fim da nossa pesquisa, o levantamento realizado no IEB e em distintas 

publicações atendeu ao objetivo de comprovar a formação de uma rede epistolar 

com intelectuais no Rio de Janeiro e destacar o valor utópico da correspondência. 

Confirma-se a formação de uma rede intelectual que ultrapassa o âmbito paulistano. 

Grande parte dos interlocutores de A. de A. M. está na cidade do Rio de Janeiro e 

são colaboradores nas revistas e jornais que difundiam os textos literários e críticos 

dos modernistas em ambas as cidades, com exceção de Carlos Drummond de 

Andrade, ainda residente em Belo Horizonte, e Mário de Andrade. São interlocutores 

constantes: Alceu Amoroso Lima, Manuel Bandeira, Prudente de Moraes, neto, e 

Rodrigo Mello Franco de Andrade.  

Embora a participação de A. de A. M. no Modernismo ocorra em uma fase 

considerada mais tranquila (LARA, 1977), sem o teor acre da polêmica suscitada 

pela Semana de Arte Moderna, sustentada pela Revista Klaxon e contando com a 

publicação de obras emblemáticas, como Pauliceia Desvairada (1922), Memórias 

Sentimentais de João Miramar (1924) e Pau-Brasil (1925), pelas cartas do jornalista 

transparece a necessidade de expansão e consolidação do movimento.   

O terceiro capítulo prioriza as cartas enviadas entre a segunda e a terceira 

viagem de A. de A. M. à Europa, quando o envolvimento no Modernismo e a 

produção literária são fecundos e frequentes até o desligamento da Revista de 

Antropofagia. As cartas abarcam o período de dezembro de 1925 a maio de 1929. 

Em relação à quantidade e composição das cartas, avulta a correspondência com 

Prudente de Moraes, neto, o destinatário mais constante. As cartas são o reflexo do 

entusiasmo e do trabalho incansável de arregimentar colaborações para as revistas 

nas quais foi editor.  

O combatente dinamismo apresenta-se tanto na linguagem, quanto no 

conteúdo das missivas. A linguagem telegráfica, sincopada e paródica expressa os 

pontos de vista inovadores e militantes do remetente que incita, estimula e busca 

convencer o amigo da necessidade em participar do movimento modernista e do 

caminho árduo, mas grandioso, de modificação das letras nacionais. As reflexões 

sobre a valorização e fixação da brasilidade, a leitura feita das letras estrangeiras e a 



23 
 

 

 

recusa a uma literatura dissociada da realidade perpassam a correspondência como 

argumentos constantes que defendem o trabalho proposto.  

O quarto capítulo abrange o período da última viagem de A. de A. M. à 

Europa, um pouco anterior à Revolução Constitucionalista, até a sua eleição como 

deputado federal, quando se muda para o Rio de Janeiro. O destinatário que 

aparece como protagonista nesse capítulo é o crítico literário Alceu de Amoroso 

Lima, referido, às vezes, através de seu pseudônimo literário, Tristão de Athayde. 

Ainda que esse segundo conjunto de cartas seja mais restrito numericamente, 

possui um destaque significativo, pois, por poucas vezes, a abertura do epistológrafo 

se repete com os demais destinatários. A bem da verdade, a leitura revelou um novo 

remetente. Não que as ideias de base fossem alteradas drasticamente, a mesma 

concepção vigorosa e crítica permanece, mas o teor discursivo se modifica. O 

diálogo estabelecido com Alceu ocorre em termos formais, a desconstrução proposta 

pela linguagem com ausência de conectores, frases sintéticas, recursos gráficos e 

paródias desaparece. Prova de que o destinatário incide decisivamente sobre o 

remetente, afinal alguns assuntos são comuns a outros amigos.  

Em lugar do “claro riso dos modernos” e a militância irreverente e entusiástica, 

surge um missivista mais amargo e sem o espírito de congraçamento, que não se 

perde na outra troca epistolar, nem quando ocorre a cisão do grupo em São Paulo. 

Inquietudes, dúvidas e uma aproximação com os valores católicos do grupo 

moderno do Rio de Janeiro, cuja adesão não ocorre por falta, segundo o próprio 

missivista, de condições pessoais de apresentar-se como “possuidor da Verdade”. 

As últimas cartas a Alceu Amoroso Lima trazem um A. de A. M. desiludido com o 

restante do país, uma vez que não compreendia o sacrifício político e militar de São 

Paulo durante a Revolução Constitucionalista, em 1932.  

A pesquisa permitiu conhecer a visão de A. de A. M. após a revolta e as 

reconsiderações sobre sua participação e os caminhos tumultuados da República no 

início da década de 1930. As preocupações expressas nas cartas são o ensaio para 

os textos ficcionais que rebatem veementemente as mazelas do cenário político. Por 

vezes, o caminho é invertido: a crônica invade o espaço epistolar mostrando o 

afinamento e persistência de certas temáticas.  

Atores de uma “modernidade periférica”, os vanguardistas veem em São 

Paulo os sinais da grande mudança capazes de elidir uma estrutura arcaica e 
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ineficiente. No princípio, prevalece a postura combativa/demolidora em arte, como 

eram demolidoras as reformas urbanas. Os artistas são movidos pela utopia de que 

essa modernização4 fosse a chave para resolver os impasses da cultura brasileira 

expressos pelos binômios campo x cidade, nacionalismo x cosmopolitismo.   

A partir deste novo paradigma de postura intelectual, avaliamos como A. de A. 

M. compreende o processo modernizador de São Paulo, a relação centro x periferia, 

o pêndulo nacionalismo x cosmopolitismo e em que termos ele estabelece uma 

conversa com seus pares e a realidade circunstante. 

O entrelaçamento dos diálogos travados mostra uma rotação interessante na 

trajetória intelectual de A. de A. M. e, sobretudo, as diferentes nuanças discursivas 

moldadas de acordo com o destinatário. Ao mesmo tempo ampliar o painel epistolar 

permite uma leitura comparativa que ilumina pontos de vista incompletos, temas 

recorrentes, disputas e as (de)cisões da geração modernista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 É oportuno esclarecer o sentido em que empregamos as expressões moderno, modernidade e modernização. 

O primeiro se refere “ao movimento estético gerado dentro do iluminismo” (SANTIAGO, 1989, p. 95) de caráter 
mais abrangente e universal. Os dois últimos são compreendidos a partir da teoria de Marshall Berman, para 
quem a modernidade é o conjunto de experiências divididas entre todos que se encontram “em um ambiente que 
promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor — mas 
ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos.” (BERMAN, 1986, 
p. 15). A modernização é identificada como o “turbilhão” ocasionado pelas inúmeras inovações tecnológicas e 
pelo crescimento urbano comandando por “um mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em 
permanente expansão.” (ibidem). 
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1. UMA BIOGRAFIA LITERÁRIA EM MOVIMENTO 

 
 
Para se historiar qualquer período da nossa vida parlamentar ou 
administrativa e focalizar as suas figuras de maior destaque é necessário 
revolver arquivos e mais arquivos, catar documentos perdidos aqui e ali, 
apelar para a boa vontade de mil e um cidadãos dispersos pelo Brasil. [...] 
Imagine-se agora se se tratasse de um desgraçado literato. Autor de dois ou 
três livros tão somente. Para conhecer-lhe a vida seriam necessários dez 
anos de pesquisa pelo menos. E não ficaria sabendo muita cousa. 
(MACHADO, 1983a, p. 257). 
 

 
O extenso nome, António Castilho de Alcântara Machado d’Oliveira, é a 

marca da origem aristocrática do prosador modernista, que também conserva a 

acentuação tônica do nome e o apóstrofo do sobrenome como ecos da ascendência 

lusitana. A mãe, Maria Emília Castilho Machado (1876-1958), era descendente dos 

fundadores da cidade de Taubaté. O bisavô e o avô paternos foram figuras 

importantes na província de São Paulo: José Joaquim Machado D’Oliveira (1790-

1867), deputado, presidente de província, diplomata, historiador e geógrafo; Brasílio 

Augusto Machado D’Oliveira (1849-1919), jurista, tribuno e professor da Faculdade 

de Direito de São Paulo.  

Dentro do processo de valorização das genealogias em São Paulo 

(CANDIDO, 1976, p. 145-146), a família Machado D’Oliveira demonstra orgulho de 

ser uma das linhagens fundadoras da Pauliceia. “Paulista sou há quatrocentos anos” 

é a frase polêmica que sintetiza este brio de casta, cunhada pelo seu pai, José de 

Alcântara Machado d’Oliveira (1875-1941)5. Esta condição aparece assinalada 

diversas vezes por detratores e amigos e se, por um lado, causou leituras 

desconfiadas em relação à obra do jornalista, também o nobilitou como força 

renovadora dentro desta mesma tradição.  

                                                 
5
 Frase do discurso de posse na Academia Brasileira de Letras em 20 de maio de 1933. Assinala-se o fato de 

que São Paulo já havia sofrido uma grande derrota política, após a Revolução Constitucionalista de 1932, e o 
discurso é a defesa das qualidades do decantado pioneirismo bandeirante. Na busca dos valores do passado, o 
deputado encontra as referências para a ação política no presente. Disponível em: <http://www.academia. 
org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=84 68&sid=334>. 
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Nascido em São Paulo, em 25 de maio de 1901, faz os estudos primários no 

Colégio Stafford e, ainda com pouca idade, realiza a primeira viagem à Europa, onde 

prossegue a aprendizagem em um internato de Haute-Savoie, Suíça, entre 1912 e 

1913. De volta ao Brasil, cursa os estudos secundários no Ginásio São Bento (1914-

1918) onde foi amigo de Sérgio Buarque de Holanda. A sua formação acadêmica 

segue a atuação tradicional da família, quando ingressa, em 1919, na já lendária 

Faculdade de Direito de São Paulo. Realiza o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, 

que conclui no ano de 1923. A missão das Arcadas e o papel na vida política de São 

Paulo é algo constantemente discutido por A. de A. M. que não poupa críticas à 

massificação do curso, submetido a interesses passageiros e particulares, criando 

um empobrecimento de ideias:  

 
 
Os dois sinais mais dolorosos da decadência acadêmica para mim são a 
politiquice e a falta de espírito. 
Nas escolas superiores de hoje ninguém se interessa pelos problemas 
políticos ou sociais da gente brasileira. Sobre tais assuntos a mocidade não 
tem opinião. E nas raríssimas vezes em que esta se manifesta é sempre 
para aplaudir a ação altamente patriótica dos beneméritos governos. [...] 
Se o Brasil for contar com ela está frito. Nunca o imenso colosso gigante 
conseguirá se manter de pé. Porque quase todas as nossas escolas 
superiores não são hoje em dia mais do que máquinas de fabricar 
funcionários públicos. A faculdade para eles não passa também de uma 
repartição pública. (MACHADO, 1983a, 205-208). 
 
 

A passagem de Cavaquinho (1926) também assinala duas constantes nos 

textos jornalísticos e literários do intelectual: o humor corrosivo e a preocupação com 

os rumos políticos do país. A crítica à imagem ufanista de nação através da 

revelação dos verdadeiros interesses que movem o nacionalismo de fancaria e 

exagerado é habitual nas crônicas e contos. Contudo, a estreia na imprensa, em 

1921, traz um jornalista que preza a tradição e apresenta uma linguagem culta e 

solene.  

Para efeito de comparação, destacamos uma passagem de um discurso de 

homenagem ao jurista João Mendes de Almeida Júnior, no qual também fala da 

missão acadêmica. O texto foi publicado no Jornal do Comércio em 1923 e 

apresenta traços de continuidade com a tradição bacharelesca cujo maior expoente 

era Rui Barbosa de Oliveira (1849-1923):  
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Esse dever de alumiar, de resplandecer essa missão sublime de arder em 
clarões de sabedoria e de virtude ele a cumpriu, até o último instante, nas 
preleções que disse, nos livros que escreveu, nos votos que proferiu na vida 
que viveu. [...] 
... a Faculdade recolhe com sentimento e carinho a magnífica lição dessa 
existência, — para que na memória das gerações que por aqui passarem se 
perpetue a nobreza das tradições que ela simbolizava, — para que não se 
diga que, por incúria dos herdeiros, a flama se apagou com o lutador que 
caiu. (MACHADO, 1983a, p. 57). 
 
 

O que contesta a versão amplamente difundida do modernista que surge 

pronto, sendo, aliás, um dos aspectos abordados na tese de Cecília de Lara, A. de 

A. Machado: experimentação modernista na prosa (1981). Os primeiros textos 

permitem verificar o processo de transformação da linguagem do autor, o qual 

repudiou, inicialmente, as apresentações realizadas na Semana de Arte Moderna de 

1922. Nesse momento, A. de A. M. vai ao encontro das apreciações negativas sobre 

a nova estética. Em crônica de setembro de 1921, há uma crítica contundente ao 

novo movimento que tomava forma em São Paulo, que recebia o título de 

“futurismo”. Na crônica, compara os poemas “futuristas” aos bestialógicos dos 

poetas ultrarromânticos, com um juízo depreciativo sobre os primeiros: 

 
 
Ninguém se abalançará a negar a estranha semelhança dessa absurdidade 
rimada com algumas das mais trabalhadas produções de certos poetas 
nossos, recentemente revelados, que tão mal compreendem e tão bem 
deturpam o que se convencionou chamar “futurismo”... Apenas Bernardo 
[Guimarães] e seus companheiros rimavam disparates sabendo que o eram, 
e com o exclusivo fim, muito simples e muito inofensivo de gracejar: 
enquanto que agora, as disparidades, que são profundamente meditadas, 
têm o intuito formidável de subverter as ideias correntes de literatura e 
arte... (idem, p. 43). 
 
 

A estreia na imprensa com textos de visão conservadora cede espaço, 

depois, para as crônicas que demonstram a contribuição positiva do movimento 

modernista para a literatura brasileira. O ano de 1924 é emblemático na 

transformação da sua linguagem e do entendimento sobre o cenário cultural, que é 

composta por oscilações. Nesse mesmo ano, torna-se redator efetivo e redator-

chefe substituto do Jornal do Comércio e inicia a atividade de crítica teatral na 

revista Novíssima, em São Paulo, que segue em outros veículos até 1933. Ao 

mesmo tempo em que inicia a experimentação no texto jornalístico, com a primeira 

tentativa de crônica no Jornal do Comércio, o jornalista homenageia figuras da 

chamada literatura “sorriso da sociedade”. Em janeiro de 1924, noticia as 
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conferências de Henrique Maximiano Coelho Neto (1864-1934) em importantes 

espaços culturais da cidade de São Paulo. Sobressaem comentários laudatórios a 

quem seria atacado depois como a bête noire dos modernistas: 

 
 
Coelho Neto, o formidável estilista do Rei Negro que é um dos mais 
radiosos nomes do romance brasileiro de todos os tempos, e figura entre as 
primeiras organizações da América Latina, Coelho Neto virá na próxima 
semana a São Paulo e aqui realizará duas conferências: uma no Municipal, 
no dia 14, e outra no salão do Conservatório, no dia 17. [...] 
É necessário que o maravilhoso artista, na sua visita a esta terra, aqui 
receba as homenagens de admiração e entusiasmo a que tem direito, é sua 
obra, orgulho da nossa terra. (idem, p. 68). 
 
 

Nesse mesmo período, o jornalista através de crônicas e sueltos inicia o 

movimento de registro do espaço urbano paulistano. O interesse em retratar todos 

os aspectos da cidade de São Paulo é feito por meio de um olhar cético diante da 

realidade citadina, sem se contaminar pela celebração do crescimento acelerado e 

das reformas urbanas, o cronista registra o provincianismo subsistente na sociedade 

da época. Embora seja reconhecida sua admiração pela cidade, A. de A. M. coloca 

em xeque o status de grande metrópole cosmopolita e aponta os entraves para o 

pleno desenvolvimento da cidade.  

O cronista retoma a linha de jornalistas como João do Rio (pseudônimo de 

João Paulo Emílio dos Santos Coelho, 1881-1921) e Afonso Henriques de Lima 

Barreto (1881-1922) que circulam pela cidade e apresentam, satiricamente, suas 

mazelas. O Rio de Janeiro será a primeira cidade brasileira em que o drama da 

modernização se processa com inúmeros contrastes e desigualdades. Como os 

escritores cariocas, cujas produções são citadas pelo jornalista paulistano como 

exemplos do melhor na literatura brasileira no início do século XX, A. de A. M. inicia 

uma militância jornalística em que os limites entre literatura e jornalismo são 

burlados a todo momento. De João do Rio pode-se apontar o continuum criado entre 

a reportagem e o conto, além da utilização de recursos ficcionais nas entrevistas. De 

Lima Barreto é a questão da ironia e a atenção para os segmentos marginalizados 

da sociedade que chamam a atenção de A. de A. M. ao comentar a qualidade do 

escritor: 

 
O autor desse conto admirável O homem que sabia javanês, uma 
pequenina obra-prima da psicologia irônica, foi observador carinhoso da 
gente humilde e pobre, amou os desgraçados e os pequeninos, sempre 



29 
 

 

 

teve uma palavra de bondade para os fracos, e uma de sarcasmo para os 
poderosos.... (MACHADO, 1983a, p. 110). 
 
 

A. de A. M. começa a se debruçar, com humor corrosivo, para os problemas 

do desenvolvimento da urbe paulistana. São alvos de comentários a polícia que não 

consegue combater todas as demandas criminosas da cidade em expansão, o 

aumento populacional sem a construção da devida estrutura para comportá-lo, a 

propagação de doenças endêmicas, a pobreza crescente e ultrajante. A precária e 

deselegante estrutura urbana aparece em inúmeras crônicas, o jornalista reclama da 

falta de respeito com o patrimônio histórico, das obras inúteis que não atendem às 

necessidades da população, da “mixórdia” de estilos. São feitas inúmeras 

campanhas, pelo jornal, protestando contra a descontinuidade das obras e reformas:  

 
 
Os nossos dirigentes municipais raramente fazem qualquer coisa em 
benefício da cidade, e quando fazem é quase sempre por partes: em geral, 
fica um restinho para depois...  
[...] Mas que querem? É o triste destino da cidade: tudo quanto a possa 
beneficiar se faz sempre lentamente, pachorrentamente aos bocadinhos... 
(idem, p. 102-103). 

 

A acusação de morosidade dos serviços públicos é questionada na Câmara 

Municipal. O jornalista é repreendido por um dos vereadores, pois constrói um texto 

pontuado, ironicamente, com inúmeras reticências que sugerem ao leitor as 

impropriedades administrativas. Como resposta, uma nova crônica exacerba o 

recurso utilizado, além de parodiar o discurso oficial, cerimonioso e circunspecto: 

 
Não gostou das nossas observações o Sr. Luciano Gualberto que as 
interpretou como bem entendeu. Não gostou porque o ilustre edil as suas 
reticências encerram veneno... Ora o Jornal do Comércio envenenador! Até 
parece pilhéria...  
[...] Mas o distinto Sr. Luciano Gualberto, na sua oração de ontem, disse que 
“uma cousa é ser representante do município de São Paulo, representante 
do povo com assento na Câmara Municipal, onde um homem, procedendo 
acima de qualquer suspeita, procura cumprir o seu dever e outra é estar na 
redação de um jornal com o seu paletó de palha de seda, a escrever 
tranquilamente um suelto...” 
Estamos de perfeito acordo: para ser redator de um jornal é preciso saber 
ler e escrever, ao passo que para ser vereador, e o Dr. Luciano não o 
ignora, basta que o cidadão tenha vinte e um anos e saiba assinar apenas o 
nome... (ANDRADE, 1983a, p. 116). 
 
 

As crônicas e sueltos que desmitificam o crescimento bem-sucedido de São 

Paulo prosseguem a polêmica. Em outro suelto de 1924, A. de A. M. recusa o título 
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de metrópole para São Paulo, reforça a incompetência dos responsáveis por 

administrar a cidade e descreve a persistência do aspecto colonial no início do 

século XX: 

 
 
Setembro, 11 – Nesta boa e leal cidade de S. Paulo de Piratininga levantam-se, de 
tempos em tempos, discussões simplesmente impagáveis... 

Elas giram sempre em torno de pretensos problemas urbanos e quase todas 
elas são fruto de nosso provincialismo incorrigível. 

Veja-se por exemplo a gravidade com que certa gente fala, discursa e 
escreve sobre o palpitante problema do descongestionamento da cidade, a qual, na 
opinião desses cavalheiros, não pode mais comportar o formidável número de 
pedestres e veículos que a cruzam em todos os sentidos e a todos os momentos, à 
custa de empurrões e de choques... 

É curioso. São Paulo tem uma área igual à de Paris. Paris possui cinco 
milhões de habitantes, talvez mais. São Paulo tem setecentos mil, talvez menos. E 
ainda há quem discuta a sério a maneira mais fácil de livrar a cidade da inflação 
provocada pela sua circulação incomparável... 

É curioso e é risível. 
Em São Paulo, não se enxerga viva alma nas ruas. O Paulista não sai de 

casa, e esse seu retraimento já foi comentado e explicado inúmeras vezes. A não ser 
em certos dias, chamados elegantes, e nesses ainda das quatro às seis horas da 
tarde e no pequenino trecho da rua Direita que vai da praça do Patriarca à rua Quinze 
tão somente, o Triângulo tem um movimento apenas sofrível, que se deve a um ou 
outro Ford que passa, a um ou outro vendedor de jornais que corre... 

Há problemas muito mais sérios e muito mais urgentes que reclamam neste 
momento a nossa atenção: o do povoamento, por exemplo... (idem, p. 98). 

 

As luzes da modernização ainda não ofuscaram por completo o sombrio 

aspecto colonial. A importação do modelo parisiense não fez desaparecer o passado 

de precariedade e isolamento dos quais se queixavam os cronistas e viajantes dos 

primeiros séculos. A vida pulsante da cidade é restrita ao pequeno núcleo de sua 

fundação (o Triângulo), as ruas são desertas à noite, os paulistanos recolhidos e 

tristes, todo o contrário da vida agitada e acelerada de uma grande metrópole. 

Mesmo os símbolos da modernização aparecem em pequena quantidade: “um ou 

outro Ford que passa”.  

O jornalista vive e comenta um momento de transição, do crescimento que 

estava acompanhado de contradições pelos ecos do atraso e do provincianismo. 

Dois aspectos chamam a atenção nestes textos e que depois são ampliados e 

aprofundados nas futuras obras: a forma e o tema da imigração. Percebe-se uma 

“aceleração” do texto, com frases sintéticas, com seus cortes precisos e enxutos, e o 

uso de um vocabulário mais informal. Das crônicas publicadas em janeiro para os 

sueltos publicados ao longo do ano de 1924 há uma modificação significativa. Por 
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outro lado, a necessidade de povoamento é a indicação de um dos temas que vai 

atrair e formar a obra mais expressiva do jornalista: a população imigrante. 

O tema começa a ganhar vulto e a se desenvolver no jornal. O ano de 1925 é 

marcante com a publicação dos primeiros textos literários e a aproximação do 

movimento modernista. São divulgadas as primeiras versões de “Gaetaninho”, 

“Carmela” e “Lisetta” também no Jornal do Comércio. Os dois últimos são 

anunciados, preliminarmente, como parte de um livro de contos chamado Ítalo-

paulistas. Os três contos assinalam o processo de despojamento e concisão verbal 

característicos dos textos de A. de A. M. e se tornam parte de um de seus livros 

mais famosos, Brás, Bexiga e Barra Funda (1927).  

De 24 de março a 22 de novembro de 1925, viaja pela segunda vez à Europa, 

de onde escreve sobre os episódios de viagem com o título de Pathé-Baby, 

panoramas internacionais. No ano seguinte, as crônicas são reunidas em livro de 

mesmo título, acompanhadas das ilustrações de Antonio Paim Vieira (1895-1988) e 

da “Ouverture”, a “Carta-Oceano” de José Oswald de Sousa Andrade (1890-1954) 

publicada, anteriormente, na Revista Terra Roxa... e Outras Terras. Considerado o 

texto de experimentação mais radical do prosador, intensifica o recurso das frases 

curtas e incisivas que vão caracterizar seu estilo telegráfico. Embora a inovação do 

livro tenha sido considerada produto direto de sua atuação jornalística, conforme 

apresenta Oswald de Andrade — “grande literatura de nossa época é reportagem” 

(ANDRADE in: MACHADO, 1983b, p. 40) —, além da primeira divulgação pelo 

jornal, devemos lembrar que o jornalismo feito na década de 1920, em São Paulo, 

não trazia novidades na linguagem ou na diagramação.  

O trabalho de revolução linguística de A. de A. M. abrange muitas frentes e a 

atividade como jornalista rompeu com a linguagem utilizada neste meio de 

comunicação (cf. SILVEIRA, 1986). Portanto, não cabe falar em uma transposição 

direta da expressão jornalística do autor para a literatura. É difícil estabelecer uma 

separação absoluta entre literatura e jornalismo. A criação se deu 

concomitantemente, os textos eram vasos comunicantes, os artifícios que aparecem 

como novidade na literatura eram igualmente inéditos no jornal. Acerca da diferença 

entre os textos jornalísticos de A. de A. M. e os seus contemporâneos, Cecília de 

Lara confirma a singularidade do escritor: 
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Na crítica de espetáculos, nas tentativas de crônica e conto, nos pequenos 
sueltos esparsos, sem assinatura, nas crônicas de “Registo”, sua produção 
sobressai pela leveza, humor e ironia, divergindo bastante da matéria do 
contexto do jornal. (LARA, 1983a, p. 27). 
 
 

Percepção que não escapa ao próprio jornalista. Em artigo sobre o centenário 

da imprensa paulistana, em 12 de fevereiro de 1927, A. de A. M. critica o conteúdo 

pobre expresso por uma linguagem empolada e mecânica. Novamente, avulta a 

repulsa à politicagem que empobrece e trava o desenvolvimento da cidade: 

 
 
Em São Paulo quase que são dispensáveis os jornalistas: os órgãos da 
opinião pública com uma ou outra exceção fazem-se mecanicamente. 
Repetem-se de tal modo que as máquinas de composição e impressão são 
muito capazes de fazê-los sozinhas. [...] 
Imprensa sem vibração. Sem interesse. Sem vida. 
Sem comentários. 
[...] Criou-se assim uma imprensa chata, e pesada que nunca soube rir nem 
ao menos troçar toda ela de artigos de fundo solenes e austeros. Ocos 
também. Jornalismo sem programa e sem ideal conhecidos e definitivos. Ou 
por outra: tendo por programa inabalável apoiar o governo do momento. [...] 
De quatro em quatro anos renovam-se as redações. (MACHADO, 1983a, p. 
247). 
 
 

As novidades propostas para a imprensa causam escândalo, seja em relação 

ao conteúdo, que deve ser relevante, expressão aberta e franca do posicionamento 

político adotado; seja sobre a linguagem, que expresse dinamismo, representação 

de um tempo de tantas mudanças técnicas e sociais.  

A adesão ao movimento de vanguarda parece impulsionar a busca da 

tecnologia como recurso para a experimentação na escrita. O telégrafo, o telefone e 

o cinema não são apenas os dispositivos que marcam a inserção na modernidade, 

mas atingem a própria comunicação e, por tabela, a forma de escrever literatura. 

Pathé-Baby é composto por traços que distinguem o escritor ao derrubar as 

barreiras entre as artes escrita e visual. A câmera portátil levada pelos viajantes para 

produzir pequenos filmes, a pathé-baby, é mais do que metáfora no livro. A prosa se 

apropria da linguagem cinematográfica e se serve do grafismo como forma de uma 

nova organização na página impressa, além da utilização de diferentes tipos para 

criar efeitos de sentido no texto.  

A inovação também se dá no tratamento do tema da viagem, bem explorado 

pelos modernistas. A princípio, a tomada de consciência da brasilidade ocorre em 

movimento similar ao de Oswald de Andrade que “de um atelier da Place Clichy — 
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umbigo do mundo — descobriu, deslumbrado, a própria terra” (PRADO in: 

ANDRADE, 1974, p. 77). A descoberta de A. de A. M. é feita através dos traços 

negativos da Europa e não pelo elogio da terra natal. Há uma reunião de elementos 

díspares para a construção da crítica à Europa. Por um lado, o escritor recorre à 

técnica que nobilitava o continente e, especialmente, a França, como potência 

econômica e intelectual. Por outro, retoma a visão do europeu sobre o Novo Mundo. 

Assim, a busca do recurso tecnológico, o cinema mudo, é articulado ao gênero que, 

subterraneamente, ainda, naquele período, guiava a apreciação sobre o continente 

americano no Velho Mundo: os relatos de viagem do período colonial.  

O autor satiriza impiedosamente o europeu que, em suas viagens pelo Brasil, 

escrevia os relatos detratores de atraso e barbárie. Agora, o viajante brasileiro parte 

para a Europa e realiza, igualmente, um relato depreciativo e jocoso do outro. São 

ressaltadas a pobreza e o atraso em certas regiões da Europa, a falta de civilidade, 

a esperteza em explorar os turistas com atrações que não cumprem o prometido: 

“Roma-ruína. Roma-sacristia. Roma-exploração.” (MACHADO, 1983b, p. 141). 

Nessa pequena amostra está o núcleo de uma ideia que encontrará inúmeros 

desdobramentos na produção jornalística e literária de A. de A. M.: a exaustão da 

Europa. O contraste entre o cá e o lá do nacionalismo romântico reaparece e alguns 

versos da “Canção do Exílio” de Antônio Gonçalves Dias (1823-1864) encerram a 

narração, indicando a “moralidade” da história.  

A polêmica acompanha a estreia literária assim como cercava a atividade 

jornalística. O lançamento de Pathé-Baby é bem-sucedido, impactando no cenário 

literário que convivia com fortes críticas ao Modernismo. Nesse momento, cada obra 

publicada ganha o status de peça importante no projeto de renovação da literatura 

brasileira. É perceptível uma estratégia modernista para diminuir o isolamento da 

nova corrente artística, buscando integrar outras regiões do Brasil no processo de 

modificação do cenário literário, pois ainda pesava o juízo de “festa futurista” para 

épater le bourgeois.  

Uma das tantas contribuições para a consolidação do movimento é a 

atividade de A. de A. M. como editor da revista literária Terra Roxa... e Outras 

Terras, periódico de vida efêmera, com seis publicações, ainda em 1926. Nele 

intensificam-se as questões sobre o “espírito moderno” e a brasilidade. Na 

apresentação, o editor se volta, criticamente, para o aspecto exterior do crescimento 



34 
 

 

 

paulistano, representados por arranha-céus e trens elétricos, mas a continuidade do 

atraso no que se refere ao aspecto intelectual. Pirandelianamente, A. de A. M. 

apresenta o objetivo da revista: “Entre nós, o fenômeno é singular: não é o leitor a 

procura de um jornal, mas um jornal a procura de um leitor. Ensinemos esse leitor a 

ler. Sem cartilha. Sem bolos. Sem prêmio de fim de ano.” (MACHADO, 1977, p. 1). A 

busca do incógnito leitor e a limitação do cenário cultural brasileiro são 

continuamente discutidas por A. de A. M. 

Em 1927, o reconhecimento e o sucesso são alcançados com Brás, Bexiga e 

Barra Funda, cuja qualidade é apontada inclusive pelos críticos mais refratários ao 

Modernismo. No segundo livro, é a técnica do jornal e da propaganda que se 

incorporam à escrita. Seguem as frases sincopadas e a utilização de diferentes 

tipologias para a construção semântica, no caso, para apontar o crescimento 

econômico de um dado segmento da cidade de São Paulo: os imigrantes italianos. 

Das obras literárias publicadas pelo autor é a única para a qual elabora um prefácio, 

ou melhor, um artigo de fundo, já que BBBF é um jornal. Ainda há eco da 

apresentação da Terra Roxa... e Outras Terras, pois existe a necessidade de 

esclarecer o público sobre as características da obra que está fora dos padrões 

literários da época. Através de negativas, apresenta a fusão entre literatura e 

jornalismo: “Este livro não nasceu livro: nasceu jornal. Estes contos não nasceram 

contos: nasceram notícias. E este prefácio não nasceu prefácio: nasceu artigo de 

fundo.” (MACHADO, 1979, p. 7). 

 Identificamos, também, dois diálogos principais no texto: a crítica da sua 

suposta relação negativa com os imigrantes e a composição miscigenada da 

população brasileira. Primeiro, o escritor elabora uma defesa contra as críticas a 

respeito dos seus textos sobre os imigrantes. Em crônica de 25 de maio de 1926, 

quando comenta a visita de Filippo Tommaso Marinetti (1878-1944) a São Paulo, o 

jornalista aponta este julgamento: “Já gritaram e escreveram que eu detesto sua 

terra. É mentira. Aproveito a ocasião para dizer. É mentira. Gosto muito da Itália. Fui 

lá para ficar vinte dias e fiquei meses.” (MACHADO, 1983a, p. 147-148).  

Aparece o elogio a nova fornada de “mamalucos” e, de acordo com a 

proposta, o texto é notícia e registra fatos, não expressa “uma única linha de 

doutrina.” (MACHADO, 1979, p. 8). O artigo de fundo é encerrado com a recusa à 

paródia ou à caricatura dos personagens: “Brás, Bexiga e Barra Funda não é uma 
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sátira.” (idem, p. 9). É significativo, também, que a página de rosto do livro tenha 

uma lista de descendentes de italianos que se destacavam financeira e 

artisticamente em São Paulo. 

O segundo diálogo estabelecido é com as doutrinas positivistas e eugenistas 

que condenavam o país ao atraso. Enquanto a ideologia pessimista da composição 

étnica brasileira seguia fortemente no início do século XX (cf. LEITE, 1992, p. 179), 

A. de A. M. se insurge no “Artigo de Fundo”: “Durante muito tempo a nacionalidade 

viveu da mescla de três raças que os poetas xingaram de tristes: as três raças 

tristes.” (MACHADO, 1979, p. 7). O “encanto” brasileiro, como aparece no soneto de 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918), “Música brasileira”, é a 

expressão da melancolia de três povos inadaptados. O Brasil surge como que 

condenado pela sua composição eclética, sendo que dois componentes dessa 

mescla são considerados inferiores. A mestiçagem seria sinônimo de atraso e 

somente um processo eugênico de progressiva eliminação dos caracteres negativos 

atribuídos aos negros e índios conseguiria formar o brasileiro ideal e, por 

conseguinte, fazer o país avançar.   

Unindo a perspectiva negativa do fim do século XIX, A. de A. M., também faz 

uma releitura paródica do passado colonial ao dessacralizar o texto de Pero Vaz de 

Caminha. A visão de paraíso terreal não é adotada. Procura-se um ponto de 

equilíbrio ao falar do Brasil: nem o pessimismo condenatório, nem o elogio 

hiperbólico. No artigo de fundo, não é aceito que o nosso passado colonial tenha 

sido um encontro pacífico, ao contrário, o texto ironicamente alude à violência sexual 

dos colonizadores. Por ouro lado, o povo resultante deste encontro não é uma 

maldição e, sim, as bases da terra brasileira.  

O nosso país é aceito como um amálgama de povos, inclusive, novos 

“mamalucos” surgem das levas de imigrantes que continuam a desembarcar por 

aqui. O colosso brasileiro, em alusão paródica aos textos nacionalistas românticos, 

não é descrito através de sua natureza grandiosa e exuberante, mas através de sua 

população heterogênea que trabalhou e se integrou à nova terra, motor do gigante 

pátrio. Surge uma ideologia otimista em relação ao país, contrariando o pessimismo 

ideológico que apontava a população miscigenada do Brasil como causa do atraso 

nacional ou o otimismo mistificador em torno da paisagem.  
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Em 1927, além da publicação de seu livro mais emblemático, BBBF, A. de A. 

M. inicia a antologia de modinhas populares Lira paulistana, cuja publicação é 

póstuma, pois o autor demonstrava incerteza sobre sua validade estética. Somam-se 

a estas atividades o início da escrita de Capitão Bernini, fragmento de romance, cuja 

publicação é anunciada no ano seguinte, mas não é realizada. Em carta, é possível 

acompanhar que a criação do que seria seu primeiro romance segue até 1931 e 

depoimentos de amigos indicam a frustração com o livro.  

Em maio de 1928, A. de A. M. ajuda a fundar a Revista de Antropofagia, 

participando da sua “primeira dentição”. Também colabora com duas revistas, a 

Verde, de Cataguases, e a Movimento, do Rio de Janeiro. Ainda no mês de maio, 

publica Laranja da China que não recebe uma boa opinião do próprio prosador.  Os 

contos haviam sido publicados em revistas e jornais em um processo similar ao de 

BBBF. Em LC sobressai a crítica do patriotismo epidérmico e interesseiro anunciado 

pelo título do livro que é a primeira parte da paródia aos acordes iniciais do Hino 

Nacional, muito popular na época. Encontramos duas versões da paródia popular: 

“Laranja da China, Laranja da China, Laranja da China,/ Abacate, cambucá e 

tangerina” (LARA, 1982, p. 17) e “Laranja da China, Laranja da China, Laranja da 

China,/ Limão doce, abacate e tangerina” (SANTIAGO, 2004, p. 34).  

A caricatura é o esteio deste livro de contos que aponta o contraste entre as 

grandes aspirações e os atores medíocres. Esse desnível é assinalado pela 

construção do nome dos personagens. É criada a expectativa no leitor pela alusão a 

figuras literárias ou políticas de grande destaque acompanhadas de adjetivos que 

parecem individualizá-las. No entanto, as indicações positivas são quebradas pelas 

atitudes dos personagens que as invalidam. A segunda forma de apontar o contraste 

entre um plano elevado e outro mais simples, é através da união do nome célebre a 

um sobrenome comum.  

“O revoltado Robespierre” e “O patriota Washington” são exemplos desse 

mecanismo criado pelo contista. No primeiro caso, o personagem que protesta e 

brada é, ao fim, um pacato e regular funcionário público, o Senhor Natanael 

Robespierre dos Anjos. O segundo personagem, comemora o feriado da 

Proclamação da República utilizando o carro da repartição, o Doutor Washington 

Coelho Penteado. Os pronomes de tratamento indicam qual o lugar ocupado na 
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sociedade pelos personagens já que, em LC, o contista se move por diferentes 

estratos sociais. 

Parte importante da obra se detém na construção de perfis das pequenas e 

grandes burguesias paulistanas. Saindo dos arrabaldes para o centro da cidade de 

São Paulo, abandonando os imigrantes, o escritor narra as pequenas desventuras 

dos setores estabelecidos e com muita ou alguma projeção financeira. É a sátira 

daqueles que, usando o discurso patriótico ufanista, acreditam possuir uma série de 

privilégios por serem autenticamente brasileiros. Nesse livro, A. de A. M. indica os 

embates dos desejos de ascensão social acompanhados das atitudes defensivas e 

exclusivistas. Outra vertente importante do livro é a observação da projeção dos 

desejos e desencontros na metrópole moderna. Se a grande cidade inspira e incita a 

aventura, nem sempre seus atores conseguem satisfazer seus impulsos e vontades. 

Sejam os cidadãos já incorporados à dinâmica citadina, sejam os que abandonam, 

temporária ou permanentemente, a vida interiorana. Registra-se, também, a 

expansão da metrópole rumo a áreas que ainda guardam ritos tradicionais da cultura 

rural, despontando outro segmento que começa a ganhar forma. 

Em 1929, inúmeros desentendimentos com Oswald de Andrade, que havia 

celebrado sua condição de grande talento estreante, levam-no a romper com o 

grupo antropófago. Após o acirramento das contendas que antagonizam os grupos 

modernistas, A. de A. M. volta-se para a publicação de estudos históricos, 

retomando o pendor erudito manifestado no início da carreira. Recebe o Prêmio da 

Sociedade Capistrano de Abreu pela monografia Anchieta na Capitania de São 

Vicente, cujo interesse data desde a fundação da revista TR quando ajuda a 

promover a subscrição para a compra de uma das cartas do jesuíta em uma casa de 

leilão em Londres.  

Publica uma homenagem ao avô, Comemoração de Brasílio Machado. Em 

setembro realiza a última viagem à Europa, onde permanece até junho de 19306, em 

companhia de Dolores Bicudo, a Lolita, o único relacionamento conhecido do 

escritor. O jornalista a conhece na residência de Mário de Andrade, que se torna 

uma espécie de padrinho do casal. Há registros que a união com uma mulher 

                                                 
6
 Nos dados biográficos pesquisados aparece essa data como a de retorno da terceira viagem. Contudo, há 

várias cartas de A. de A. M. para Alceu Amoroso Lima, em que consta como localização a cidade São Paulo e 
são datadas de maio de 1930. Em carta a Mário de Andrade (cf. Anexo 3, Carta 7, 21/01/1930), o missivista 
declara: “Obrigado pela boa companhia e até abril se Deus quiser.”. Pelos dados colhidos, seu retorno seria 
anterior. 
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dezesseis anos mais velha, divorciada e independente, havia desagradado à família 

conservadora e ensejou algumas pressuposições sobre o isolamento da figura do 

autor na década de 1930.  

Existem poucos dados sobre seu relacionamento e também acerca de Lolita. 

Não encontramos dados biográficos referentes a seu nascimento, formação 

intelectual e carreira profissional. Pelo depoimento de Francisco de Assis Barbosa 

(2001), aparecem alguns traços físicos e da personalidade da companheira de A. de 

A. M.: 

 
Entre as pessoas que frequentavam a Secretaria uma das mais simpáticas 
era a mulher do Dr. António, Lolita Bicudo, senhora divorciada, que se unira 
ao escritor, com grande desgosto da família quatrocentona. Dona Lolita era 
muito charmosa, um pouco gordinha, fumava numa longa piteira de 
tartaruga. Foi ela que consolidou a amizade entre os “rapazes” e o Dr. 
António. Quebrou o gelo que havia entre nós. O Dr. António passou a 
convidar-nos para jantar no restaurante Rome em sua companhia e da 
mulher e só então tirava a carapaça e voltava ao natural. (BARBOSA, 2001, 
p. XXV). 
 
 

Mas, pelas cartas, a relação que é referida sem problemas aos amigos mais 

íntimos que enviam recomendações e lembranças à Lolita que as devolvia 

cordialmente. Os dois permanecem unidos até a morte de A. de A. M. No ano de 

1930, segue enviando crônicas para O Jornal e o Diário de São Paulo e publica o 

conto “O mistério da Rua General Paiva” no semanário As Novidades Literárias, 

Artísticas e Científicas dirigido por Augusto Frederico Schmidt (1906-1965).   

Em 1931, a aproximação, iniciada em 1927, com Alceu Amoroso Lima 

culmina na publicação de um ensaio sobre o avô, “Brasílio Machado ou um operário 

católico”, na revista A Ordem, órgão do Centro Dom Vital no Rio de Janeiro. Em 

março deste ano, funda e dirige a Revista Nova com Mário de Andrade e Paulo 

Prado. É a última revista criada pelo escritor, com dez edições, baseada na tradição 

da Revista do Brasil, contendo, além de literatura, uma série de estudos sobre o 

país, uma preocupação existente em seus textos desde o início. Na revista, 

aparecem alguns contos que serão reunidos, postumamente, nas Novelas 

Paulistanas.  

Produz, nesse mesmo ano, um ato da peça O Nortista, no qual acrescentaria 

à função de crítico teatral, a de teatrólogo. O texto é publicado, pela primeira vez, por 

Múcio Leão no jornal A Manhã do Rio de Janeiro, 16 de maio de 1943. Nele 

reaparece o tema do desejo de ascensão social, porém de forma mais 
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desencantada, já que percebe que não é o trabalho o meio de conseguir um melhor 

status ou condição de vida. A integração celebrada em BBBF desaparece para 

abordar os problemas da República corroída pela política do favor. Aparece o uso da 

oratória grandiloquente como forma de aproximação dos que possuíam o poder de 

distribuir cargos e benesses.  

É interessante frisar como o autor é sensível à dinâmica populacional da 

cidade de São Paulo. Se a aluvião imigratória estrangeira é a tônica do fim do século 

XIX e início do século XX, o escritor percebe um novo deslocamento migratório que 

começa a se adensar a partir da década de 1930: a chegada dos nordestinos. A 

crise vivida nos estados do Nordeste brasileiro tanto pela seca, quanto pela 

decadência das propriedades rurais, vai impulsionar a saída de um vasto 

contingente populacional que, nem sempre, consegue a melhoria tão almejada. 

Em janeiro de 1932, torna-se sócio e dirige uma cadeia de jornais no interior 

de São Paulo, conforme registra em carta a Rodrigo Mello Franco de Andrade: 

 
 
Finalmente comunico que estou em vias de me tornar o Hearst paulista. De 
sociedade com o Sergio Milliet, o lusitano A. C. Mesquita (que você deve 
conhecer aí do Rio) e Lolita mantenho a Empresa Editora A Vida dos 
Municípios Ltda., que já possui seis jornais no Interior do Estado. Mandarei 
alguns números para você conhecer minha atual aventura. (conf. Ref. 
Anexo 4, carta 60). 
 
 

Nesse ano, contrariando a afirmação feita no Diário de São Paulo, em 7 de 

março de 1931, de que “Da política brasileira só me interessa o lado cômico. Sou 

inimigo pessoal dela. Inimigo gratuito (nunca me fez mal) mas, por isso mesmo, 

feroz. E como tal me limito a gozá-la.” (MACHADO, 2001, p. 26), A. de A. M. 

envolve-se na Revolução Constitucionalista de 1932 e inicia uma nova atividade: a 

campanha política pelo rádio. Ao assumir a superintendência da Rádio Sociedade 

Record e exercer a função de bourrer de crâne, é pioneiro neste tipo de atividade. A 

participação o leva a integrar — na função de Secretário da bancada paulista, eleita 

pela Chapa Única por São Paulo Unido — a Assembleia Nacional Constituinte, 

instalada em 15 de novembro de 1933 e encerrada no ano seguinte, em 16 de julho 

de 1934, com a promulgação da nova Constituição.  

Em 1933, publica pela Academia Brasileira de Letras um estudo sobre a vida 

de José de Anchieta: Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões de 

Anchieta. Em 1934, é eleito deputado federal pelo Partido Constitucionalista de São 
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Paulo e se instala definitivamente no Rio de Janeiro, na Rua Haritoff (atual Ronald 

de Carvalho), em Copacabana. Colabora com o Diário da Noite, de Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo (1891-1968), tornando-se, depois, diretor, no 

qual se destacam suas propostas modernizadoras para o jornalismo.  

Em 1935, a convite do jornal Crítica de Buenos Aires, viaja como integrante 

de uma comitiva de intelectuais brasileiros em visita a Montevidéu e à capital 

argentina. Prossegue até o dia 5 de abril, publicando artigos no Diário da Noite, com 

destaque para a crítica literária, no qual escreve sobre autores estreantes como José 

Lins do Rego (1901-1957) e Caio Prado Júnior (1907-1990). Desse período, data a 

criação do seu romance Mana Maria que permanece inacabado e tem publicação 

póstuma. É internado em 9 de abril na Casa de Saúde São Sebastião, onde passa 

por uma intervenção cirúrgica no apêndice. Falece em 14 de abril de 1935 em 

decorrência de uma peritonite infecciosa. Após dois dias do falecimento, é sepultado 

no mausoléu da família no Cemitério da Consolação.  

 

1.1. Difusão da obra de A. de A. M. 

 

Tratar da obra de A. de A. M. passa pela abordagem de sua divulgação e 

publicação esparsas. Após a morte do artista, coube ao editor José Olympio Pereira 

Filho (1902-1990), a publicação de grande parte da obra de A. de A. M. Nos relatos 

sobre a trajetória profissional de José Olympio, o escritor paulistano aparece como 

um dos incentivadores do que considerava a verdadeira vocação profissional do 

amigo: “― O seu destino estava selado. Tinha que ser livreiro. Nascera livreiro. Mais 

do que isso: tinha que ser editor.” (MACHADO in: BARBOSA, 1962, p. 35). Na 

dedicatória do livro Laranja da China, o prosador faz recomendações ao que 

considera o “futuro editor do modernismo brasileiro” (MACHADO in: VILLAÇA, 2010, 

p. 62). Nesse momento, José Olympio ainda era um dos funcionários de uma livraria 

paulistana, a Livraria Garraux, e era conhecido como o “Zé da Garraux”. Mas, de 

fato, após a fundação da Livraria José Olympio Editora (1931), seu criador será o 

responsável pelo lançamento de importantes obras da literatura brasileira, tanto dos 

modernistas da primeira hora, quanto do novo grupo dos romances nordestinos.  
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Sai, em 1936, pela José Olympio Editora, Mana Maria e Vários Contos, o 

único romance de A. de A. M. em conjunto com os textos “As cinco panelas de ouro”, 

“Miss Corisco” e “Apólogo brasileiro sem véu de alegoria”. A década seguinte é 

marcada pela publicação das crônicas e contos. O segundo livro editado por José 

Olympio, em 1940, é organizado por Sérgio da Costa e Silva Milliet (1898-1966) e 

Cândido Mota Filho (?). Com um prefácio de José de Alcântara Machado (pai do 

jornalista), a obra reúne, pela primeira e única vez, as crônicas e artigos publicados 

entre 1926 e 1935 com o título de Cavaquinho e Saxofone – Solos. O livro não foi 

reeditado pela José Olympio Editora e serve de base para a edição da Civilização 

Brasileira, em 1983. Os livros BBBF e LC recebem uma publicação em conjunto, em 

1944, pela Editora Martins, com prefácio de Sérgio Milliet.  

Ao início da década de 1960, a Livraria José Olympio reelabora e amplia o 

projeto editorial de 1936, o livro Mana Maria e Vários Contos, com a organização e a 

introdução de Francisco de Assis Barbosa, amigo do escritor. Em 1961, o volume 

recebe outro título, Novelas Paulistanas, e inclui também os livros BBBF, LC e o 

conto “Guerra Civil”. As Novelas Paulistanas somam ao todo sete edições, e a última 

data de 1981. As sucessivas publicações asseguraram a perpetuação da obra, ainda 

que o título reafirme o caráter regionalista do autor, o que foi considerado depois 

uma das armadilhas para a apreciação crítica de seus textos. Apesar de o 

organizador pontuar o trabalho de renovação linguística, acaba vigorando o 

paulistismo. É interessante pensar no longo período sem publicações de Pathé-

Baby, cujo radicalismo experimental não é reeditado neste conjunto. 

O trabalho empreendido pela Prof.ª Cecília de Lara, na década de 1980, 

altera o cenário e consegue apresentar a pluralidade da produção do escritor, seja 

com a publicação de edições fac-similares dos contos ou das edições críticas de 

grande parte de suas crônicas. O projeto editorial pode ser dividido em dois: a 

primeira parte apresenta os fac-símiles, em estojo comemorativo, de Pathé- Baby 

(sem outras edições desde o lançamento em 1926), BBBF e LC pela Imprensa 

Oficial de São Paulo, 1982. Nestas edições, percebe-se o cuidado do trabalho 

gráfico empreendido pelo autor. A segunda parte do projeto, de 1983, compreendia 

a edição crítica da obra em sete volumes pela Civilização Brasileira: 

 
I – Prosa preparatória & Cavaquinho e Saxofone; 
 
II – Pathé-Baby; Prosa turística: o viajante europeu e platino; 
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III – Teatros e Música: espetáculos; 
 
IV – Teatro: crítica e ensaio; 
 
V – Novelas Paulistanas: Brás, Bexiga e Barra Funda, Laranja da China e 
Contos Avulsos; 
 
VI – Os intelectuais e a harpa: literatura e história; 
 
VII – Política dia a dia: de bom humor e depressa. 
 
 

Esta empreitada de fôlego não obtém novas reedições e, dos volumes 

anunciados, apenas os dois primeiros são publicados. Há uma expectativa pelos 

demais volumes, mas, em 1988, sai uma reedição das Novelas Paulistanas, agora 

pelas editoras Itatiaia e EDUSP, organizada por Cecília de Lara, com a inclusão de 

textos inéditos de A. de A. M.: o conto “O mistério da Rua General Paiva” e outro 

conto sem título; o primeiro ato de O Nortista, o fragmento de Capitão Bernini e a 

crônica “Três milagres de Anchieta”. A mesma editora publica o estudo histórico 

Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões de Anchieta. Há uma 

reedição das Novelas Paulistanas, em 1994, pela Livraria Garnier do Rio de Janeiro 

e de Belo Horizonte.  

Quase uma década se passa (1997), até o aparecimento de novo material do 

autor, sua correspondência com Prudente de Moraes, neto, também uma realização 

de Cecília de Lara, Pressão afetiva & aquecimento intelectual: cartas de Antônio de 

Alcântara Machado a Prudente de Moraes, neto (1925-1932). No entanto, constata-

se uma nova frente de divulgação da obra de A. de A. M. Na década de 1990, 

cresce o rol de editoras que publicam suas obras e destacam-se volumes destinados 

a amplo público: 

 

 Nova Alexandria: BBBF (1995) e LC (1996); 

 Imago: BBBF (1997); 

 Klick Editora: BBBF e LC (1997); 

 Moderna: BBBF e outros contos (1997). 

 

No ano do centenário de nascimento (2001) é anunciado um grande projeto 

editorial a ser realizado pela Comissão Organizadora do Centenário de Nascimento 

de António de Alcântara Machado, sob a coordenação do Prof. Djalma Cavalcante, 

cuja presidente de honra é Cecília de Lara. A publicação da obra completa contaria 
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com sete volumes, dos quais seriam publicados os três primeiros, em uma parceria 

do Studio Nobel, Imprensa Oficial de São Paulo e o IEB. Há menção, inclusive, do 

que seria a primeira biografia do artista escrita por Cavalcante, António... Paulistano 

e Brasileiro (cf. Ilustrada, Folha de São Paulo, 24 de maio de 2001; Revista Cult, n. 

45, 2001). A obra completa e a biografia não vieram a lume, ao menos, até o 

momento da elaboração de nossa pesquisa, nos moldes anunciados pela comissão 

organizadora.  

Após o falecimento de Djalma Cavalcante (2006), não encontramos mais 

notícias, pela imprensa, sobre a continuidade da publicação da obra e do projeto 

coordenado pelo professor. Sobre a biografia, o último registro encontrado é uma 

entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2003, por ocasião do lançamento da 

compilação de contos completos de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) 

feita por Cavalcante. Nela o pesquisador trata de forma bem-humorada sobre o 

andamento de uma detalhada biografia de A. de A. M., sem mencionar prazos para 

a publicação: "Não falemos nisso agora. Cada Machado na sua vez." (cf. Folha 

IIustrada, Folha de São Paulo, 22 de março de 2003).  

Ainda está por ser escrita (ou publicada, se pensarmos, no trabalho de 

Cavalcante) uma biografia que possa abarcar as múltiplas funções desempenhadas 

por A. de A. M.: o prosador, o crítico teatral, o advogado, o jornalista, o editor, o 

historiador, o radialista e o político. O que é compatível com a fragmentária 

divulgação da obra do escritor, cujo ecletismo foi sendo redescoberto pouco a 

pouco. Há o predomínio de cada uma destas faces conforme o contato da crítica 

com os textos resultantes de suas diversas funções, que estavam “quase sempre 

entrelaçadas. Assim, o ficcionista e o cronista não se separam do jornalista.” (LARA, 

2001, p. 52). Por conseguinte, a articulação destas atividades ajudaria a compor o 

perfil completo do intelectual e a entender os seus diferentes campos de atuação.  

Está por ser feito, também, o trabalho de divulgação das crônicas publicadas 

no Diário da Noite quando A. de A. M. exercia a função de secretário na Constituinte. 

Além da edição de 1940, no momento, a dissertação Solos geniosos, de épocas 

turbulentas: crônicas de António de Alcântara Machado para o Diário da Noite, de 

Adriana Silveira de Almeida (2001), disponibiliza a transcrição das crônicas, além de 

apresentar um interessante estudo da contiguidade destes textos com a literatura do 

autor e tratar de sua atuação política. 
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No ano do centenário de nascimento, a comemoração ocorre através 

publicação do segundo volume de cartas, a correspondência com Alceu Amoroso 

Lima, agora fruto da organização de Francisco de Assis Barbosa, o qual havia 

recebido parte do espólio de A. de A. M, Intelectuais na encruzilhada: 

Correspondência de Alceu Amoroso Lima e António de Alcântara Machado (1927-

1933). Também é feita uma edição exclusiva de MM (2001) pela editora Nova 

Alexandria, também um empreendimento de Cecília de Lara, e uma edição 

comemorativa de bolso das Novelas Paulistanas, pela Expressão e Cultura. Em 

2002, é a vez de LC receber uma publicação especial (Editora Garnier) por conta da 

comemoração dos oitenta anos da Semana de Arte Moderna. 

É lançado, em 2009, talvez como remanescente dos projetos de obra 

completa de 1983 e de 2001, os quais anunciavam a reunião da crítica teatral, o livro 

Palcos em foco: Críticas de Espetáculos/ Ensaios sobre teatro (1923-1933) – 

Tentativas no Campo da Dramaturgia organizado por Cecília de Lara. O livro é a 

confirmação de que o autor preencheu uma lacuna importante do movimento 

modernista em relação às artes cênicas. Corroborando a visão presente no artigo de 

Décio de Almeida Prado (2007), publicado no livro Modernismo em comemoração ao 

cinquentenário da Semana de Arte Moderna, da existência do interesse dos 

modernistas pela arte dramática e, principalmente, da acuidade de julgamento de A. 

de A. M.: 

 
Surpreende-nos, ao fazer este balanço, trinta e sete anos após a morte de 
Antônio de Alcântara Machado, a lucidez com que ele previu a nossa 
evolução dramática, a ponto de quase poder servir de guia para uma 
revisão do teatro brasileiro nos últimos decênios. (PRADO, 2007, p. 144). 
 
 

Em 2012, publicou-se o livro Contos Paulistanos, uma reunião de BBBF e LC, 

uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, pela editora da UNESP, para a Coleção 

de Mão em Mão, com uma versão digital. Em 2013, publica-se a edição francesa de 

Pathé-Baby, com tradução e posfácio crítico de Antoine Chareyre, pela Éditions 

Pétra, em parceria com o Ministério da Cultura e a Biblioteca Nacional. O 

lançamento é acompanhado por um colóquio (L’Europe vue par des modernistes 

brésiliens) na Universidade de Paris-8, coordenado pelas professoras Maria Helena 

Araújo Carreira e Sandra Nitrini, com realce favorável à participação de A. de A. M. 

no movimento modernista. Destaca-se a resenha produzida pelo professor Augusto 
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Massi (2013) acerca da edição francesa, ampliando a avaliação crítica, retirando 

Pathé-Baby do rol de obra estritamente experimental e, por isso, de estética e 

temática datadas: 

 
 
Mais indépendent des questions de filiation littéraire et de contexte culturel, 
Pathé-Baby possède des qualités qui peuvent intéresser le lecteur français. 
En premier lieu, nous sommes en présence d’une prose dotée d’un haut 
poétique, nerveuse et inquiète. [...] En second lieu, le design moderne du 
livre renforce encore cette sensation de vitesse, de montage et de 
simultanéité. (MASSI, 2013, p. 350).

7
 

 
 

Um pouco antes, em 2008, Augusto Massi publica algumas cartas de Manuel 

Bandeira a A. de A. M. (Revista Teresa) e anuncia a reunião de um material mais 

amplo em parceria com Paulo Malta que, até o momento de elaboração de nosso 

texto final, ainda não havia sido publicada. Como visto, apesar dos percalços, nota-

se um revigoramento da obra, além de um crescente interesse pela correspondência 

do escritor. Ao que parece, o movimento acadêmico de redescoberta dos textos 

impulsiona a leitura e ajuda a fomentar novas edições. Sejam em edições destinadas 

a amplo público ou edições críticas, é positivo o esforço de perpetuar a propagação 

e uma nova leitura dos textos do artista. A respeito desse processo, passamos a 

abordar em que medida as cartas contribuíram para a análise da obra do prosador 

modernista e passam a figurar, também, como texto privilegiado de estudo. 

 

1.2. A correspondência e a crítica da obra de A. de A. M. 

 

A trajetória de A. de A. M. aparece intrinsecamente ligada ao Modernismo e 

sofre toda ordem de problemas inerentes à interpretação do movimento, cuja 

“reabilitação” acontece após muitas décadas. Passado o impacto do sucesso de 

crítica e de público do movimento regionalista, bem como da literatura urbana e a de 

linha intimista da década de 1940, o experimentalismo da década de 1920 e as 

propostas de pensar a nacionalidade são retomados, respectivamente, pela releitura 

dos movimentos Concretista e Tropicalista, entre as décadas de 1950 e 1960. Neste 

último movimento, há uma atenção especial para a Antropofagia. Sem contar a 

                                                 
7
 Porém, independentemente das questões de filiação literária e de contexto cultural, Pathé-Baby possui 

qualidades que podem interessar ao leitor francês. Em primeiro lugar, estamos em presença de uma prosa 
dotada de uma elevada dimensão poética, ágil e inquieta. [...] Em segundo lugar, o design moderno do livro 
reforça ainda mais essa sensação de velocidade, de montagem e de simultaneidade.   
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revalorização das principais obras modernistas com estudos seminais no âmbito 

acadêmico. Ainda assim, a obra de A. de A. M. não teria o mesmo destaque, seriam 

necessárias mais duas décadas para que o “elo perdido” do Modernismo voltasse a 

sobressair no mercado editorial. 

O tom elegíaco dos principais comentadores da obra, somado ao fato de que 

os textos seriam editados fragmentariamente, ajudou a cristalizar certos juízos 

avaliativos. A sua biografia e a leitura da obra ficaram influenciadas pela morte 

repentina e a promessa de um amadurecimento artístico que ultrapassaria os 

“cacoetes modernistas” das primeiras obras (BARBOSA, 1979, p. XXXIII). A imagem 

do autor ficou atrelada aos depoimentos de familiares e amigos que ressaltavam o 

homem com seus méritos e defeitos, cuja obra seria a extensão de uma 

personalidade forte e irônica. Aliás, a irreverência de seus escritos é uma faca de 

dois gumes, definindo para o bem e para o mal sua vida e obra.  

Deparamo-nos com um retrato delineado conforme o predomínio de uma 

visão crítica — positiva ou negativa — sobre o Modernismo. A atuação marcante no 

movimento contribuiu para que a biografia fosse calcada nos valores atribuídos à 

literatura do escritor. Não é incomum encontrar uma transferência da mesma 

apreciação negativa que pesou sobre seus personagens, considerados caricaturas 

pejorativas de um criador mordaz de tipos, integrante da privilegiada classe alta 

paulista.  

O outro extremo é a exaltação à irreverência e à contundência da escrita 

associadas ao retrato do artista como criador modernista excepcional. Os traços 

vincados fortemente em seus textos literários são análogos aos usados por aqueles 

que construíram o seu perfil, sem muitos matizes, dividido antiteticamente, ora como 

filho da aristocracia “quatrocentona” com uma visão elitista do mundo e dos homens, 

ora como criador iconoclasta do momento pouco posterior à Semana de Arte 

Moderna.  

A avaliação sobre o artista e sua obra foi sendo alterada, paulatinamente, 

com a divulgação de textos, que haviam se tornado inacessíveis devido à 

efemeridade dos suportes utilizados, ou seja, jornais e revistas. O panorama foi 

ampliado e são conhecidas outras faces do intelectual, permitindo uma leitura que 

supere a cisão mencionada anteriormente, ainda que esta não tenha desaparecido 

por completo (vide RICUPERO, 1993; PAES, 1995). Nessa perspectiva, as cartas de 
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A. de A. M. também foram fundamentais para dimensionar, adequadamente, sua 

participação no movimento modernista, bem como sua atuação política nas décadas 

de 1920 e 1930. 

Logo após o falecimento, as cartas figuram como expressão da personalidade 

de A. de A. M., um flagra da intimidade do intelectual descrito como extremamente 

pragmático, revelando sua “humanidade”. Nos textos em homenagem ao jornalista, 

reunidos na célebre coletânea organizada pelo pai, Em memória de António de 

Alcântara Machado (1936), recorre-se ao texto epistolar como testemunho da vida 

do escritor. Dos trinta e dois depoimentos coligidos no livro, constatamos a 

predominância de dois campos semânticos que influenciaram por um longo tempo a 

leitura da obra: a aristocracia e a independência. Quinze testemunhos assinalam a 

sua condição de “paulista de quatrocentos anos”, marca de um intelectual de estirpe 

elevada e, por isso, considerado por muitos, orgulhoso e altaneiro. Chama a atenção 

a constante referência a uma vida que “tinha em si, todas as riquezas acumuladas — 

a do talento, a da fortuna, a da cultura, a da situação política e social.” 

(COSTALLAT, 1936, p. 34).  

A independência de sua obra e do seu posicionamento político era associada, 

pelos seus críticos, à sua boa fortuna e ao perfil aristocrático. A contensão, a secura 

e o orgulho aparecem, em primeiro plano, como decorrentes daquelas duas 

características reiteradas exaustivamente. Os memorialistas, como forma de 

contrapor à negatividade do perfil, sublinham a “humanidade” do autor. A “crueldade” 

do retrato é amainada com a simpatia em torno das pequenas mazelas humanas, 

surgindo um Dorian Gray às avessas: “Mas o que importa mais do que a forma na 

obra desse escritor é o seu profundo interesse humano.” (FRANCO DE ANDRADE, 

1936, p. 174). Destarte, os depoimentos de Augusto Frederico Schmidt, Leopoldo 

Aires, Mário de Andrade, Plínio Côrrea de Oliveira (1908-1995) e Tristão de Athayde 

recorrem ao texto epistolar para frisar a capacidade de comoção de A. de A. M.: 

 

António de Alcântara Machado respondia que, realmente, na sua 
personalidade de escritor havia uma grande tendência para descobrir nos 
fatos os traços caricaturais, mas que a piedade e compreensão humanas 
estavam na base de tudo que escrevia. (SCHMIDT, 1936, p. 25). 
 
 

Comprova-se, também, a circulação da carta para além do âmbito privado. A 

correspondência com Alceu Amoroso Lima é citada por Schmidt, Aires e Correa, 
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além do próprio Alceu, que assina o depoimento com seu pseudônimo. Schmidt 

relaciona o conteúdo das cartas a um adensamento de sua obra literária que estaria 

se dissociando do tom caricatural e motejador. A troca epistolar entre os dois 

intelectuais é aludida como prova das concepções literárias, e há destaque para sua 

aproximação com os ideais católicos: 

 
 
Algumas cartas de António de Alcântara Machado, notadamente as que ele 
escreveu a Alceu Amoroso Lima, revelam a sua larga compreensão dos 
problemas angustiantes que assaltaram a esse antigo e consciencioso 
crítico de literatura, hoje apóstolo leigo da Igreja Católica em terras 
brasileiras. (SCHMIDT, 1936, p. 25). 

   

O depoimento de Tristão de Athayde ressalta a espontaneidade da escrita 

que estabelece um estilo sem “forçar nunca a nota”. A participação original na 

“revolução literária moderna” é avaliada de forma diferente dos demais depoimentos. 

A comoção pela morte inesperada aparece não como a interrupção de uma carreira 

ascendente, cujos melhores frutos seriam colhidos com a maturidade, mas há uma 

valorização dos textos produzidos nos “anos heroicos” do Modernismo, “algumas 

páginas definitivas de nossa geração” (ATHAYDE, 1936, p. 191).  

Desse modo, o escritor carioca faz uma nova leitura para a escultura do 

course du flambeau, presente no mausoléu da família. Tristão descreve a estátua, 

escolhida como símbolo de continuidade, evocando a passagem do legado de uma 

geração a outra: “Um velho cai e entrega o facho ao moço que vai partir” (idem, p. 

192). Muitos depoimentos associam a morte repentina do jovem escritor como o não 

cumprimento dessa trajetória. Entretanto, para Tristão de Athayde, a estátua passa a 

representar a trajetória curta, mas marcante do intelectual, em vez de um percurso 

interdito como fica marcado nos demais memorialistas. Associada a esta análise 

aparece o texto epistolar como continuum do texto literário e jornalístico. Ao trazer a 

carta para tratar da escrita de A. de A. M., Tristão de Athayde realiza uma síntese 

dos traços encontrados nos outros textos memorialísticos: 

 
 
E travando, então em São Paulo, relações pessoais com o nosso Alcântara 
(cujas cartas, espaçadas, mas encantadoras, já era de há muito um regalo 
para o meu espírito, pois a mesma saborosa mocidade, a mesma graça 
espontânea com que Alcântara vasava os seus escritos, ele as deixava 
correr, com abundância e facilidade, nas deliciosas cartas particulares que 
gostava de escrever, longas e variadas na sua letra tão clara, elegante e 
verdadeiramente aristocrática) — conhecendo-o então pessoalmente, tive 
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ocasião de verificar como o grave historiador e o modernista leve e subtil 
conviviam nesse rebento feliz de uma velha e nobre seiva. (idem, p. 190). 
 
 

O texto é encerrado com uma frase retirada de uma das cartas, à guisa de 

testemunho sobre um autor que, segundo o memorialista, transitou muito bem entre 

a revolução literária e a admiração pelos valores tradicionais: “como me dizia em 

carta, numa daquelas suas expressões tão simples e tão pitorescas: — Eu sou um 

torcedor da Igreja.” (idem, p. 193, grifo do autor).  

Sem dúvida, o depoimento comovido de Mário de Andrade é o que reúne os 

elementos apontados pelos outros memorialistas de forma dramática. O pesar diante 

da morte de um escritor jovem e o abatimento perante a insuficiência em conseguir 

debuxar o perfil psicológico do amigo aparecem de forma lancinante. Mário de 

Andrade reforça os juízos sobre a origem aristocrática e a independência, quase 

cruel, do intelectual prolongando a imagem negativa que foi construída por seus 

críticos. Este é o ponto de partida para um longo comentário a respeito dos 

posicionamentos ideológicos que estavam em disputa na época e a impossível 

adesão comunista de A. de A. M. devido ao excessivo racionalismo e ao sentido 

elitista e tradicional do escritor:  

 
 
António de Alcântara Machado possuía uma clarividência irrevogável, que o 
fazia essencialmente aristocrático e autocrático, o senso hierárquico dos 
valores. Si chegasse à vida cem anos depois do Comunismo estabelecido e 
praticado, seria um comunista. (ANDRADE, 1936, p. 96). 

 

Repetem-se as observações sobre as facilidades da fortuna e de uma obra 

equilibrada, “si do modernismo em que nos debatíamos então, ele foi certamente o 

primeiro artista mais criterioso no apartar o bom do ruim, e só aceitar o trigo.” (idem, 

p. 93). Todavia, o texto reforça a ideia da futura obra-prima malograda pela morte 

repentina. Mário de Andrade aponta o amadurecimento de A. de A. M. em uma 

associação singular e inextricável entre vida e obra, na qual a carta se apresenta 

como confirmação do retrato realizado, como vemos adiante.  

A metáfora do duplo é utilizada para descrever a personalidade contraditória 

do escritor. A. de A. M. teria um “sósia”, uma personalidade de aluguel que o 

ajudaria a conviver na arena de ideias do jornalismo e da literatura: “Um sósia 

ostensivamente forte, um ser gozado e gozador, habilmente distribuidor de simpatias 
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e antipatias decisórias, que o aproximavam dos em [sic] cujo convívio valorizava, e 

afastavam dele os que lhe eram inúteis.” (idem, p. 94- 95).  

Tal atitude se espraiava pela obra que, ainda sob a tutela do “sósia”, é seca, 

cortante, contundente, demonstrando indiferença pelos personagens e paisagens 

apresentadas: “Quis ser insensível, chegou mesmo a blasonar de insensível, e o 

primeiro livro que escreveu é toda uma decisão de não se comover” (idem, p. 101). 

Conforme o artista abandona essa espécie de defesa moral, os personagens que 

encarnavam o conceito heroico, “os tipos como protótipos, como idealidades 

psicológicas, mais propriamente do que sínteses psicológicas” (idem, p. 104), vão 

sendo aprofundados e apresentam “firmeza de análise, duma força de linhas, 

percuciente.” (idem, p. 106). Liberto do “sósia” encaminha-se para o texto literário 

mais denso: “António de Alcântara Machado só pensava em romances.” (ibidem). O 

comentário feito pelo missivista acerca de MM, em carta de 06 de março de 1935, é 

citado como prova da capacidade de comoção do escritor. O romance é a obra 

culminante desta carreira interrompida:  

 
Resta Mana Maria porém. “Mana Maria vai indo. Tem sofrido tanto, coitada”, 
ele me escrevia na última carta. António estava se transformando bem com 
a maturidade. À medida que o sósia se diluía, menos frequentemente 
alugado, como uma experiência mais dolorosa que satisfatória, em que o 
triunfo sobre o alheio não o consolava da impermanência do seu próprio 
ser, ele talvez chegasse a amar Mana Maria. À medida que se tornava cada 
vez menos lembrado de se utilizar do sósia, ia fazendo a mana criar 
pacientemente o sósia dela, o manequim que a devia substituir em tudo 
quanto ela considerava irresoluções da sua personalidade. Mas já agora o 
António sabia de sua própria experiência, ser o esforço de Mana Maria uma 
tentativa sem consolo: “Tem sofrido tanto, coitada.” A frase queima, ante a 
superioridade fria com que Antonio de Alcântara Machado contemplou 
sempre a aventura dos seres, levando todas as coisas percebidas a objeto 
do seu espírito. Não se guardava mais. Mana Maria era também afinal um 
objeto do seu coração. (idem, p. 107-108). 
 
 

Na carta, lê-se: 

 
Tenho dedicado uns momentos apressados à Mana Maria. Ontem trabalhei 
um bocado e pretendo não deixá-la sossegada um dia sequer. Aos 
pouquinhos irei escrevendo a vida complicada que à medida que avanço no 
caderno lhe vou emprestando. Mais interior do que exteriormente 
complicada. Ela sofre, coitada, e eu também. (MACHADO, conf. Anexo 3, 
carta 19, grifo nosso). 
 
 

Mário de Andrade modifica a frase ligeiramente. A carta não possui um 

lamento tão denso como aquele atribuído pelo poeta modernista. Na sequência da 
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carta, o missivista passa a se alongar, com minúcias irônicas, sobre a atuação como 

político e sobre o governo de Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954). No entanto, 

corrobora o juízo do memorialista do abandono da anedota em favor de uma 

narrativa mais introspectiva. 

Nas décadas seguintes, algumas cartas são publicadas de forma autônoma e 

aparecem como documentos da vida cultural brasileira nas décadas de 1920 e 1930. 

Há destaque para as cartas trocadas com Manuel Bandeira, cujo trabalho de edição 

epistolar tornar-se-ia um marco ao propor a relevância da publicação da 

correspondência como forma de compreender as ideias do Modernismo. Em maio de 

1943, o jornal A Manhã do Rio de Janeiro reproduz a carta de A. de A. M. a Manuel 

Bandeira (21/08/1931, cf. ANEXO 3, Carta 21) com o comentário sobre a obra 

Oscarina de Marques Rebelo, pseudônimo de Edi Dias da Cruz (1907-1973), e a 

resposta a uma possível altercação com o poeta de Pasárgada acerca dos juízos 

proferidos. A resposta possui o humor característico de seus escritos e uma defesa 

da opinião publicada.  

Na década de 1950, a Revista Cruzeiro, com a colaboração dos “Arquivos 

implacáveis” de João Condé, publica mais duas cartas. Em 28 de novembro de 

1953, é divulgada a carta de A. de A. M. cumprimentando Carlos Drummond de 

Andrade pela crítica feita ao livro BBBF (07/04/1927, cf. ANEXO 3, Carta 1) e o 

entendimento de sua proposta em “matar a literatura”. Em 09 de abril de 1955, é a 

vez de uma extensa carta de A. de A. M. a Manuel Bandeira (29/01/1933, cf. ANEXO 

3, Carta 24), que atende ao pedido de informações para uma antologia do teatro 

luso-brasileiro para um público estrangeiro. Ambas as cartas são retomadas na tese 

de Cecília de Lara (1981) como subsídios para a discussão do conceito e função da 

literatura para A. de A. M. e sobre suas concepções acerca do teatro brasileiro.  

Após muitas décadas, o ensaio de Luís Toledo Machado, António de 

Alcântara Machado e o Modernismo, publicado em 1970 pela Editora José Olympio, 

é o trabalho de maior vulto sobre o escritor. O estudo é precursor ao se debruçar 

sobre a questão geracional a partir das crônicas de Cavaquinho e Saxofone, 

marcando a tensão existente no período entre guerras, no início do século XX. Cabe 

ressaltar que a tão celebrada posição independente deixa de ser, apenas, traço de 

personalidade e passa a ser municiada por uma detida abordagem sobre a base 

ideológica presente nas crônicas e contos. As contradições atribuídas ao seu perfil 
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aristocrático são matizadas e, ainda que persista a visão de “cima para baixo”, 

tornam-se extensíveis ao próprio movimento modernista:  

 
Aliás, a sua obra reflete, em certa medida, as inquietações interiores, as 
contradições individuais, algumas vezes coincidentes como o espírito do 
Modernismo que, procurando o popular, o social, a comunicação ampla, 
esbarrava com a impopularidade da arte nova e com as limitações do seu 
próprio intelectualismo. (TOLEDO MACHADO, 1970, p. 41). 
 
 

Não obstante, o ensaio reforça a questão do regionalismo ao encaminhar a 

análise da obra de A. de A. M. como documentário da mutação da capital paulista e 

o livro MM como “romance da resistência paulista”. É, também, uma nova 

perspectiva, já que o romance havia sido celebrado como a obra com o maior 

aprofundamento da psique de um personagem criado pelo prosador. Ainda assim, 

na avaliação de Toledo, repercutem as apreciações do texto memorialístico de Mário 

de Andrade sobre a capacidade de comoção de A. de A. M. e os conceitos de 

personagem e de romance do autor de MM. A fim de ratificar estas conclusões, 

Toledo recorre da mesma forma ao relato epistolar. Há destaque para a missiva de 

A. de A. M. a Sérgio Milliet, na qual debate a transformação da forma romanesca. A 

transcrição da carta é parcial e sem data: 

 
Muito embora seja daqueles que enxergam no romance o mais vago e por 
isso mesmo, amplo dos gêneros literários, acho que um livro de 
autobiografia, ainda que disfarçada (isto é romanceada) não tem as 
características essenciais de um romance. Claro que o romance é uma 
narração. Mas por assim dizer uma narração resumida, em que elas 
portanto ocultam ou sacrificam tudo quanto não possa interessar aos outros 
como espetáculo. Aí está porque em regra o herói de romance só vive os 
momentos culminantes de sua vida. Bem sei que essa concepção de 
romance parece hoje por demais estreita. A técnica psicológica é outra: de 
Eça a Proust, desceu do geral ou predominante para o particular ou o 
oculto. Quero dizer: Proust não retrataria o Cons. Acácio que nem Eça fez, 
caracterizando o tipo pela acentuação do seu traço predominante, 
movendo-o só no terreno da tolice setenciosa. Mas o apresentaria em todos 
os momentos de sua vida, por fora e por dentro, acaciano e não acaciano, 
contraditório e complexo como todo homem. Assim, a técnica é outra e o 
conceito de romance se modifica com ela. Mas eu acho que em muitos 
casos se continua a chamar romance (por comodidade de designação, 
naturalmente) o que não é mais. Por isso mesmo eu penso que a partir de 
Proust não se escrevem mais romances... (MACHADO in TOLEDO 
MACHADO, 1970, p. 92-93). 
 
 

O missivista perfaz um caminho do desenvolvimento do romance do final do 

século XIX ao início do século XX que, de certa forma, espelha os desafios da sua 

própria construção literária: ir do “geral ou predominante para o particular ou o 
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oculto”? A opção proustiana não vai atrair A. de A. M., cujos textos literários estarão 

concentrados na criação de personagens-tipos e no predomínio da ação como 

indicadores da constituição da personalidade dos personagens. Esta ideia é 

reiterada em outras cartas e crônicas que tratam do conceito de literatura, sendo 

algo perseguido sistematicamente por A. de A. M., o que permite perceber uma 

teorização que vai além de um traço idiossincrático, defendido por Mário de Andrade 

e Luís Toledo.  

Em alguns textos, há um julgamento severo do cronista a respeito do 

romance que expressa uma subjetivação desmedida, vista como um prolongamento 

de um romantismo anacrônico. Sejam em obras brasileiras consideradas 

penumbristas para a época, seja para tratar da literatura russa de fim de século XIX, 

cujos personagens não passam de projeção da “imagem de uma minoria isolada no 

meio do analfabetismo, da indiferença, da servidão, confinada dentro de sua 

angústia. Verdadeiro mas sublimado.” (MACHADO, 1983b, p. 232), A. de A. M. 

propunha a ação como a forma de apresentar o personagem, dispensando 

comentários sobre as atitudes narradas.  

Essa capacidade A. de A. M. detecta em autores como Rudyard Kipling 

(1865-1936), R. C. Sherriff (1896-1975), Erich Maria Remarque (1898-1970) e 

Ludwig Renn (1889-1979). Obras como Journey's End (1928), Nada de novo no front 

(1929) e Guerra (1928), pertencentes, respectivamente, aos três últimos escritores 

mencionados, consolidam uma nova narrativa ao unir reportagem e literatura para a 

construção de relatos de guerra e chama a atenção do jornalista brasileiro.  

A. de A. M. também atribui à literatura norte-americana a originalidade de um 

relato concentrado nas ações dos personagens e sem artifícios, considerada 

“estupenda, curiosíssima, original.” (MACHADO, 1983a, p. 188). Há uma extensa 

lista de escritores: Edward Estlin Cummings (1894-1962), Theodore Dreiser (1871-

1945), Thomas Stearns Eliott (1888-1965), Ernest Hemingway (1899-1961), Glenway 

Wescott (1901-1987), John dos Pasos (1896-1970), Sherwood Anderson (1876-

1941), Sinclair Lewis (1885-1951) que livrariam o mundo do “europeísmo”. Compare-

se a carta com a crônica de 1930, na qual critica a imitação de Marcel Proust (1871-

1922) por seus epígonos na literatura de todo o mundo, criando um texto em que o 

personagem não tem vez:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journey%27s_End
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Tudo é pesquisa e tudo é lógica. Tudo é decomposto, o efeito não surge 
sem a causa bem aprofundada, as personagens pensam muito mais do que 
agem, a gente fecha o romance conhecendo perfeitamente os heróis por 
dentro mas sem saber um níquel da vida deles. O autor não deixa os 
coitados se mexerem, gozarem a vida. Levam o tempo todo fazendo a 
apresentação. Não se conta mais (como acontecia antes) com a inteligência 
do leitor. Não se trata de divertir ou interessar este. Trata-se de mostrar a 
inteligência, a erudição e os conhecimentos psicológicos do autor. Não há 
mais invenção. Só ciência. 
Por isso ser personagem de romance hoje em dia deve ser cousa muito 
cacete. Talvez um pouco menos que leitor porém com certeza mais 
escabrosa. (MACHADO, 1983b, p. 246). 
 
  

Há uma crítica vigorosa ao fato de que a literatura seja limitada a um tipo 

exclusivo de narrativa. Estaria “em baixa”, justamente, a escolha narrativa de A. de 

A. M. que valoriza a anedota como forma de assinalar o personagem e, assim, 

vincar a sua constituição psicológica. A leveza buscada através desse dinamismo é 

oposta a uma literatura que “passa o tempo todo fazendo a apresentação.” (idem). 

Mais adiante, ainda que o cronista destaque as qualidades da escrita proustiana, 

chega a uma proposição muito similar à da carta: a personagem dissecada torna-se 

“limão seco”, sem sumo, sem vida. Não é romance o que se escreve, mas tratado: 

“está indicando a necessidade de se fundar uma sociedade para proteção dos 

personagens do romance, teatro e afins. Zelar pela vida delas. [...] A maioria [dos 

escritores] quer ser tratadista. É preciso fundar a sociedade.” (idem, p. 250). 

A carta destinada a Sérgio Milliet é retomada por Valdevino Soares de 

Oliveira, na dissertação A linguagem de António de Alcântara Machado: uma 

vertente modernista (1980), como comprovação para a proposta de MM como obra 

completa, indo de encontro aos lamentos da obra interdita. Ao contrário da proposta 

de romance de aprofundamento psicológico e romance de resistência paulista, MM, 

para Oliveira, intensifica o recurso de tipificação de personagens e os 

acontecimentos permitem revelar os “tipos imutáveis da condição humana”. O 

conceito de romance proposto na página epistolar se coaduna à estrutura observada 

em outros textos do artista: 

 
É uma narrativa que fica no ar, aberta para novas situações, numa 
sequência mais longa. Nos textos de Alcântara Machado, não há 
necessidade de ligar as pontas, retomando fatos passados. Os fatos são 
fatos e existem com vida própria. Encadeá-los é função do romancista, de 
acordo com a sua linha estética de construção. Neste autor surge como 
opção o final aberto. Portanto, Mana Maria é obra completa e acabada. 
Parece que é dessa forma que Alcântara Machado entende sua obra. 
(OLIVEIRA, 1980, p. 113). 
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Em 1977, com a edição fac-similar de Terra Roxa... e Outras Terras, as cartas 

de A. de A. M. são utilizadas na introdução de Cecília de Lara como documento 

sobre a participação dedicada do artista na criação do periódico. Deixam, portanto, a 

condição de testemunho da personalidade para sobressair a função fática destes 

textos que incitavam e estimulavam os amigos a colaborarem no projeto editorial. 

Através das cartas enviadas a Prudente de Moraes, neto, e a Sérgio Buarque de 

Holanda, ambas de 31 de dezembro de 1925, acompanhamos os bastidores da 

elaboração do periódico, e sua proposta de consolidação do movimento modernista. 

São transcritos trechos de outras cartas a Prudente de Moraes, neto, (07/05/1926, 

25/09/1926 e 03/10/1926) sobre o andamento e a distribuição da revista. É 

interessante notar, por exemplo, nas cartas a Prudente, a construção do texto com 

recursos linguísticos e gráficos comuns aos gêneros jornalísticos e literários de A. de 

A. M., tornando a carta uma peça que ultrapassa o imperativo em produzir e 

divulgar, a nova arte. 

Em tese, Cecília de Lara (1981) recorre às cartas para ajudar a estabelecer a 

cronologia dos projetos e das produções de A. de A. M. e de sua participação no 

movimento modernista. Além das cartas a Carlos Drummond de Andrade, Manuel 

Bandeira, Prudente de Moraes, neto, Sérgio Buarque de Holanda e Sérgio Milliet, 

que já haviam sido publicadas em jornais e livros, são incluídos fragmentos de 

outras missivas que estavam sob a guarda de Francisco de Assis Barbosa. Novas 

cartas a Prudente de Moraes, neto, são reproduzidas e recobram-se informações 

sobre a ideia do que seria o primeiro romance do escritor, Capitão Bernini 

(22/12/1927), e os critérios usados na crítica teatral (11/07/1927).  

As cartas escritas a familiares e aos amigos são aludidas para o estudo do 

processo de desbastamento da escrita do prosador, cuja “secura telegráfica” ficou 

associada a uma personalidade cortante e irônica. A tese demonstra que a 

similaridade existente entre os recursos empregados nos diversos gêneros 

produzidos pelo autor (carta, conto, crônica) é resultado da contaminação de 

“procedimentos conscientes e que se tornaram, depois, modo normal de expressão, 

até no coloquial, das cartas.” (LARA, 1981, p. 173). 

A exposição “São Paulo e o Modernismo: Antônio de Alcântara Machado e 

sua obra” (1983), na Casa de Rui Barbosa, fez parte da comemoração das novas 

edições publicadas pela Civilização Brasileira e apresenta uma quantidade 
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significativa de cartas. Além de uma cronologia, de um pequeno resumo biográfico 

feitos por Francisco de Assis Barbosa, há a reprodução de fotos, capas de livros e 

manuscritos do escritor. Explica-se, no catálogo, a organização do material da 

mostra em três módulos: I – O cronista da cidade de São Paulo, nos anos 20; II – A 

produção do escritor e jornalista no tempo e no espaço; III – A dimensão humana de 

sua figura.  

O último módulo agrega a correspondência e o texto epistolar comparece 

como a revelação da intimidade do escritor, dando a conhecer sua personalidade. 

Há a promessa de organização e divulgação dos textos epistolares. São cartas de A. 

de A. M. a Prudente de Morais, neto (oito), Sérgio Buarque de Holanda (uma), Alceu 

Amoroso Lima (quatro). Há uma carta de Rodrigo Mello Franco de Andrade ao editor 

da Revista Nova. 

O artigo de Cecília de Lara, “Da realidade contada à transposição no texto 

literário: Pathé-Baby” (1986), publicado na Revista do Instituto de Estudos 

Brasileiros, é primeiro estudo que tem por base, exclusivamente, parte da 

correspondência do escritor. As cartas e cartões postais enviados a familiares 

durante a segunda viagem do jornalista à Europa (1925) permitem criar uma 

trajetória das ideias e da produção de A. de A. M. até a “transposição” para o seu 

livro de estreia, Pathé-Baby. A reprodução de fragmentos das missivas foi possível 

graças à consulta ao acervo da família que, naquela ocasião, encontrava-se sob a 

responsabilidade do sobrinho Caio de Alcântara Machado. Este material permanece 

como patrimônio familiar e não integra nenhum centro de pesquisa e memória. Parte 

destas cartas é retomada para construir um pequeno perfil biográfico e de uma 

trajetória do desenvolvimento dos textos literários de A. de A. M. na introdução do 

livro Palcos em Foco (2009). 

O cotejo entre as impressões registradas nas cartas dá a gênese de alguns 

episódios que não foram divulgados nas crônicas do Jornal do Comércio e só 

aparecem em livro. Revelam um missivista encantado com a Europa, o oposto do 

“palimpsesto agressivo” que categoriza Pathé-Baby. Cai por terra a teoria de que o 

livro de estreia é apenas a expressão de uma personalidade zombeteira e cáustica, 

ainda persistente na leitura da obra. Inclusive, a partir do texto epistolar, a 

pesquisadora mapeia traços contíguos de empatia por determinadas localidades, o 

que passava despercebido nas apreciações críticas do livro. As cartas, como 
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antecâmara da criação artística, comprovam o trabalho linguístico renovador 

desenvolvido pelo cronista: 

 
Comparando-se os comentários nos cartões postais com os episódios de 
Pathé-Baby referente aos mesmos locais, trilhamos o espaço que medeia a 
expressão pessoal, espontânea e a estilização, resultantes de um intenso 
trabalho, que sistematicamente limpa o texto de toda e qualquer emoção. 
Esse procedimento aliado à extrema economia verbal, só revela algum traço 
pessoal na escolha das situações e do ângulo de enfoque. A isto ainda se 
acrescenta a primazia do olhar — como se os fatos apresentados se 
refletissem numa superfície prismática, que devolvesse as imagens em 
fragmentos polidos, reorganizados numa nova ordenação, provocando 
efeitos de originalidade, pitoresco, num tom de comicidade ou ironia. [...] Os 
textos dos 13 cartões e alguns fragmentos de 16 cartas, nos devolvem o 
perfil humano do viajante António de Alcântara Machado, que em seus 
escritos de Pathé-Baby soube disfarçar ao máximo a faceta mais pessoal e 
subjetiva. (LARA, 1986, p. 45). 
 
 

Ainda em 1986, a dissertação de Santa Maria Nogueira Silveira traz o texto 

epistolar como registro biográfico e documental da participação de A. de A. M. na 

Revolução Constitucionalista. São mencionadas as cartas a Alceu Amoroso Lima 

(28/05/1933) e Rodrigo Mello Franco de Andrade (19/01/1933) com as impressões 

sobre o levante e os desdobramentos políticos para o estado. Mas é a carta a Sérgio 

Milliet (30/05/1934) que revela um dado ofuscado na descrição da trajetória do 

jornalista: a continuidade no radiojornalismo após a insurgência em São Paulo. Em 

1934, a convite de Assis Chateaubriand, torna-se diretor-geral da S.A. Rádio Tupi, 

em sua fase de implantação e sócio de uma emissora mineira da mesma empresa. 

O missivista participa a expansão do conglomerado e, na sua atividade de 

radiofusão, vemos o início do veículo que se constituirá como a primeira grande 

experiência de comunicação de massa no Brasil. Ao contrário do jornal, cujo acesso 

era mais restrito para as camadas populacionais analfabetas, o rádio dispensará o 

intermediador, o que não escapa aos pioneiros do veículo.   

Após a publicação dos volumes de correspondência de A. de A. M. com 

Prudente de Moraes, neto, e Alceu Amoroso Lima, ainda encontramos cartas sendo 

publicadas de forma autônoma. No dossiê publicado pela Revista Cult (2001), 

Cláudio Giordano publica duas cartas a Plínio Barreto pertencentes ao acervo de 

autógrafos da “Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes”. A carta de 03 de março 

de 1926 é um registro da atividade de editor da revista TR. O papel timbrado e o 

assunto discutido denotam o editor plenamente envolvido na campanha lançada 

pelo periódico. A segunda carta (26/03/1934) agradece a observação sobre um 
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pequeno erro na tese Anchieta na Capitania de São Vicente, o qual A. de A. M. já 

havia percebido e corrigido no trabalho Cartas, Informações, Fragmentos Históricos 

e Sermões de Anchieta. Pelas missivas acompanhamos as alterações da carreira do 

escritor. Soma-se à função de dedicado editor modernista a de historiador do 

período colonial. 

Eduardo Benzatti do Carmo dedica parte do capítulo inicial da tese A obra 

ficcional e jornalística de Alcântara Machado: letras e imagens (2004) às cartas de A. 

de A. M. As missivas seriam o meio de acessar, novamente, a intimidade do artista 

avesso a demonstrações sentimentais e à exposição de si. Algumas das cartas com 

Prudente de Morais, neto, (1997) são reproduzidas e comentadas em conjunto com 

artigos da Revista de Antropofagia para recompor o entrevero com Oswald de 

Andrade.  

A amizade e cordialidade inicial, na qual o jornalista confiava suas produções 

à avaliação do poeta Pau-Brasil, deterioram-se quando há discordância sobre o 

rumo da produção de A. de A. M., em especial os trabalhos acadêmicos sobre José 

de Anchieta. São mencionadas cartas trocadas com Mário de Andrade para 

recompor aspectos do romance com Dolores Bicudo, apoiado pelos amigos, 

apontado como causa da última viagem à Europa e dissensão familiar, o que 

explica, em parte, os poucos dados sobre sua união amorosa. As cartas a/de Mário 

de Andrade são unidas aos relatos memorialísticos do livro de 1936, na tentativa de 

captar se os laços de convívio expressariam traços da personalidade do jornalista. 

Ao fim, as antinomias carreadas nos textos memorialísticos e epistolares permitiram 

aproximar-se do  

 
amigo leal e de caráter; pessoa reservada para falar de seus sentimentos, 
às vezes confusos e contraditórios, mas extrovertida para comentar, quase 
sempre, ironicamente, sobre o mundo a sua volta. Eis a imagem 
fragmentada, incompleta, mas possível do autor. (CARMO, 2004, p. 69). 
 
 

As cartas prosseguem como colaboração ao estudo da obra do autor de 

Novelas Paulistanas e começam, também, a se destacar como objeto de análise 

crítica. O artigo de Elias Thomé Saliba, “Dois intelectuais trocam 25 cartas” (2003), 

frisa a singularidade do gênero, dividido entre a privacidade e a liberdade ilimitada 

da confissão. Traçando o percurso de publicação do volume organizado por 

Francisco de Assis Barbosa, Saliba comenta a ruptura com Oswald de Andrade e o 
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teor da discussão que envolveu os participantes da Revista de Antropofagia. 

Ressalta-se, entretanto, a amizade entre A. de A. M. e Alceu Amoroso Lima e o 

diálogo respeitoso de intelectuais que possuíam posicionamentos divergentes como 

o maior legado das cartas, bem como a revelação de traços das personalidades dos 

dois artistas.  

Pela primeira vez, através do texto epistolar, aparece o perfil do autor sem o 

traço de crueldade do caráter aristocrático e difícil diluído pela comoção. A agilidade 

da prosa e o dinamismo captado da cidade em mutação são os propulsores para a 

“narrativa feita da intimidade mais tocante.” (SALIBA, 2003, D5). Afirma-se o bom-

humor e os “dribles” à “atitude difusamente doutrinária” do pensador católico: “A 

Alceu parecia faltar o que o jovem Alcântara tinha em demasia, talvez aquele 

tiquinho de irresponsabilidade necessária à criação artística.” (idem). 

A partir da correspondência com Prudente de Moraes, neto, e Alceu Amoroso 

Lima, Emery Marques Gusmão (2007) analisa o “modernismo bastante peculiar” de 

A. de A. M. As dicotomias da postura do intelectual aparecem mais do que traço de 

personalidade, e as cartas são o registro dos impasses vividos pelo artista que 

atuava intensamente no movimento modernista e viu as cotendas ideológicas 

cindirem o projeto artístico coletivo. O crítico aponta que a necessidade de definição 

entre a esquerda e a direita e a procedência oligárquica de A. de A. M. formam uma 

confluência dilacerante e paradoxal. Retomando a avaliação de Sérgio Miceli (2001), 

as cartas são o testemunho das parcelas intelectuais  

 
que aderem [sic] à oposição democrática e a seus veículos de cultura desde 
cedo, e tiveram a oportunidade de continuar prestando sua colaboração 
política à oligarquia” (p. 102) regional que, após a derrota de 1932, 
empenha-se no projeto de unificação das forças. (GUSMÃO, 2007, p. 3). 
 
 

Os distintos usos elencados, mas não esgotados, do texto epistolar remetem-

nos à questão da amplitude do gênero. A carta, pelo seu hibridismo, permite transitar 

pelos terrenos da confissão, do testemunho e do documento. Refletir sobre a sua 

característica proteiforme e a rica e intricada relação entre as esferas íntima e 

pública é o passo seguinte para o estudo da correspondência de A. de A. M. 
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2. CARTAS, MODERNISMO E UTOPIA 

 

Há uma natureza convencional — de gênero — que associa à ideia de carta 
a expressão dos sentimentos e da intimidade, enquanto tema, e a 
determinada forma: local e data identificados na parte superior do papel, 
saudação inicial, corpo do texto, despedida na parte inferior, assinatura e 
possíveis “PSs”. O texto epistolar parece tão claramente definido que o que 
seja uma carta se nos apresenta como evidente. (SOTO, 2007, p. 94). 
 
 

A carta como gênero não oferece, a princípio, uma grande dificuldade para o 

seu reconhecimento. Conforme a descrição destacada, os aspectos — temático e 

formal — são convencionais e rapidamente identificáveis. Desde a Antiguidade, a 

carta é conhecida por atender ao desejo de comunicação à distância diminuindo os 

efeitos da ausência: 

 
A carta é um meio de comunicar por escrito com o semelhante. 
Compartilhado por todos os homens, quer sejam ou não escritores, 
corresponde a uma necessidade profunda do ser humano. Communicare 
não implica apenas uma intenção noticiosa: significa ainda “pôr em comum”, 
“comungar”. Escreve-se, pois, ou para não estar só, ou para não deixar só. 
(ROCHA, 1985, p. 13, grifo do autor). 
 
 

O afastamento, físico e/ou psíquico, é o motivador do texto epistolar, pois 

“ninguém escreve a amigos ao pé da porta” (ROCHA, 1985, p. 14). Outras questões 

se sobressaem na tentativa de definir a carta como meio de transmitir mensagens. A 

instantaneidade participa da dimensão temporal da carta associada, à sua condição 

de portadora de notícias, atrelada ao tempo presente. O estilo simples é vinculado 

ao diálogo, já que a carta é conhecida como uma conversa por escrito. O diálogo 

entre o remetente e o destinatário é a tônica fundamental destes textos e as 

informações e juízos ali contidos são considerados a expressão de uma verdade de 

um indivíduo a outro. Atribui-se ao gênero a qualidade de espaço propício a dar-se 

conhecer ao outro; a sinceridade é assegurada pelo seu caráter confessional e 

confidencial.  



61 
 

 

 

Entretanto, o pronto reconhecimento do gênero encobre questões mais 

complexas e os seus traços constitutivos são tensionados e dinamizados em 

inúmeros estudos. Sobrepesar as informações registradas em um gênero marcado 

pelo imediato e pela privacidade constitui-se um desafio nos estudos sobre cartas. 

Na aparência de texto simples, subjazem características que extrapolam sua 

temática e formato estruturadores. Ao atravessar diferentes práticas sociais torna-se 

irredutível a um modelo único. A carta erige-se como texto híbrido e até mesmo 

proteiforme, dado o imenso espectro de temáticas e usos por ela abarcado. 

Trataremos em nossa análise da missiva, ou seja, a carta particular enviada. Por se 

organizarem em uma dinâmica diferente e escaparem aos objetivos do trabalho, não 

discutiremos as cartas oficiais e as cartas-abertas.   

Sem a pretensão de elidir os traços mais marcantes do gênero e projetar 

valores e funções inadequados, procuramos em nossa leitura a noção de texto 

epistolar como campo contaminado, escorregadio, acorde com as discussões 

desenvolvidas pelos teóricos do assunto. Premidas pelo circunstancial e pela 

notação subjetiva, condições que acompanham sua elaboração, as cartas 

necessitam de um amparo teórico que possa dar conta de seu caráter espontâneo e 

sua verve confessional.  

O “texto desconcertante” (SANTOS, 1998, p. 21) não se deixa dominar por 

um atributo ou uma função. Até mesmo o reconhecimento dos diversos aspectos 

que descrevem a carta não é suficiente para explicá-la, pois a sua essência 

paradoxal implode as já aludidas convenção e simplicidade definidoras. Desponta a 

impossibilidade de criar parâmetros categóricos para definir o texto epistolar, como 

bem resume Nora Bouvet:  

 
 
La aparente clausura de la forma en que conocemos la carta — pegada, 
sellada, estampillada, fechada, rodeada de la dirección inicial y el saludo 
final — estalla bajo la presión de fuerzas múltiples. Una carta no se resume 
ni en una situación práctica (la ausencia del destinatario), ni en una 
conducta inicial (una extensión de la voz), ni en un referente objetivo (su 
contenido), ni en unas determinaciones exteriores (las circunstancias), ni en 
una actitud psicológica (la sinceridad o su contrario, el artificio), ni en una 
motivación interior (rogar, herir, informar, convencer), ni en unos caracteres 
formales (una retórica, un estilo), ni incluso en una enunciación dialógica 
que reúne no obstante el criterio de reconocimiento más constante. […] Una 
carta es el conjunto de esos elementos “puestos en carta”, es decir, menos 



62 
 

 

 

un estado de lo escrito que un movimiento de escritura. (BOUVET, 2006, 
p.12, grifo nosso). 

8
 

 
 

Reafirmar o movimento de escrita da carta permite trazer para o estudo da 

correspondência as múltiplas faces do texto como um conjunto integrado e dinâmico. 

A noção da escrita epistolar como gesto ressalta uma articulação em que não se 

separa o texto do movimento que o produz. O privilégio contido no gesto epistolar, 

conforme o formula Roger Chartier, é a reunião de instâncias que expressam um 

delicado equilíbrio entre a manifestação de si e a relação com a cultura que 

(con)forma o epistológrafo: 

 
Dans une histoire culturelle redéfinie comme lieu où s’articulent pratiques et 
représentations, le geste épistolaire est un geste privilégié. Libre et codifiée, 
intime et publique, tendue entre secret et sociabilité, la lettre, mieux 
qu’aucune autre expression, associe le lien social et la subjectivité. Chaque 
groupe vit et formule à sa manière ce problématique équilibre entre le moi 
intime et les autres. (CHARTIER, 1991, p. 9).

9
 

 

A carta é portadora de uma confissão, mas também carrega as marcas 

históricas de um determinado tempo, não sendo possível contê-la em uma só 

dimensão. Nesse sentido, as polarizações destacadas por Chartier são cruciais para 

a compreensão da duplicidade inerente ao gesto epistolar. Ademais, pares como 

presença/ausência, convenção/invenção, oralidade/escrita, fidelidade/traição e 

realidade/ficção agudizam seu caráter “ambivalente, ambiguo, equívoco, 

contradictorio, paradojal” 10 (BOUVET, 2006, p. 65).  As antinomias citadas revelam 

as linhas de força da matriz epistolar e proporciona concentrar a nossa análise no 

interstício entrevisto pelo seu caráter duplo.  

O par presença/ausência, conforme assinalado inicialmente, funda o gênero 

epistolar e é o centro irradiador dos demais binômios: “La escrita epistolar es la 

                                                 
8
 A aparente clausura da forma em que conhecemos a carta – lacrada, carimbada, datada, cercada da saudação 

inicial e da saudação final – estala sob a pressão de múltiplas forças. Uma carta não se resume nem em uma 
situação prática (a ausência do destinatário), nem em uma conduta inicial (uma extensão da voz), nem em um 
referente objetivo (seu conteúdo), nem em umas determinações exteriores (as circunstâncias), nem em uma 
atitude psicológica (a sinceridade ou o seu contrário, o artifício), nem em uma motivação interior (rogar, ferir, 
informar, convencer), nem em uns caracteres formais (uma retórica, um estilo), nem inclusive em uma 
enunciação dialógica que reúne não obstante o critério de reconhecimento mais constante. [...] Uma carta é o 
conjunto desses elementos postos em cartas, quer dizer, menos um estado do escrito que um movimento de 
escritura. 
 
9
 Em uma história cultural redefinida como o lugar onde se articulam práticas e representações, o gesto epistolar 

é um gesto privilegiado. Livre e codificada, íntima e pública, em um estado de tensão entre segredo e 
sociabilidade, a carta, mais do que qualquer outra expressão, associa o laço social e a subjetividade. Cada grupo 
vive e formula à sua maneira esse problemático equilíbrio entre o eu íntimo e os outros. 
10

 ambivalente, ambíguo, equívoco, contraditório, paradoxal.  
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presencia en ausencia".11 (BOUVET, 2006, p. 67). Partindo de uma situação 

comunicativa concreta, presença que ancora a carta na realidade, em que é possível 

identificar o contexto (lugar e data), o enunciador (remetente) e o enunciatário 

(destinatário) com seres de “carne e osso”; soma-se, por outro lado, a capacidade 

para transformar “en enunciador de papel y transforma[r] a su destinario, el tiempo y 

el espacio en ficticios, textuales.”12 (idem), pois a ausência orienta a carta para o 

registro simbólico da escrita. 

Emerge uma contradição essencial para a construção de uma poética da 

carta: a correspondência aproxima-se da literatura ao simular, paradoxalmente, o 

diálogo face a face através da palavra escrita (BOUVET, 2006, p. 26-7). Afinal, ao 

texto literário associam-se o trabalho elaborado de linguagem e receptor vário, já 

que não se pode controlar ou prever quanto/qual será o público leitor; por sua vez, a 

carta funcionaria de forma oposta, pois é dotada de uma “estética da negligência”, 

emulando a oralidade, e possui destinatário conhecido, individualizado. Logo, como 

o “gesto de improvisação” contido no texto ao “correr da pena” aproxima-se da 

literatura? Ao compartilhar o registro durável da escrita, a carta pode perder em 

instantaneidade, se pensarmos no diálogo que busca simular, mas ganha em 

autonomia e, assim como a literatura, o texto não se esgota no cumprimento de suas 

funções comunicativas: “Escritura en soledad, ella es palabra de comunicación pero 

también fulguración de signos donde lo literario puede surgir”13 (idem).  

Postula-se, também, que o texto epistolar segue códigos e convenções tanto 

quanto a literatura. Não se alude, neste caso, à organização do texto (lugar, data, 

saudação, corpo, despedida, assinatura) e, sim, ao próprio conteúdo da mensagem.  

Mesmo os textos que seriam conhecidos pela total liberdade para demonstrarem ou 

transmitirem sentimentos, como as cartas de pêsames, ou as cartas de amor (“As 

cartas de amor, se há amor/ Têm de ser/ Ridículas”14, como constatava Álvaro de 

Campos), não escapam a “una sucesión fatal de condicionamientos”15. Repetem-se 

as fórmulas para reafirmar a amizade, amor, pesar e o desejo de proximidade, 

traduzidas em lugares-comuns que não deixam de frequentar a correspondência.  

                                                 
11

 A escrita epistolar é a presença em ausência. 
12

 em enunciador de papel e transforma[r] a seu destinatário, o tempo e o espaço reais em fictícios, textuais. 
13

 Escrita em solidão, ela é palavra de comunicação mas também fulguração de signo onde o literário pode 
surgir. 
14

 (CAMPOS, 2007, p. 497). 
15

 uma sucessão fatal de condicionamentos (BARTHES, 1967, p. 12 apud BOUVET, 2006, p. 26). 
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O estilo simples, impulsionado pela aproximação do texto epistolar com a 

oralidade, merece ser revisto e matizado. A carta não é apenas a reprodução da 

fala. As marcas da escrita coexistem com a tentativa de representar o discurso oral. 

O controle e o descontrole marcam esta polaridade da carta. Por um lado, a escrita 

permite que o enunciador organize os fatos em uma sequência ininterrupta, tecendo 

arrazoados e conclusões. Há controle das palavras proferidas, o que não ocorre no 

diálogo face a face, sujeito à intervenção do interlocutor que pode manifestar, 

imediatamente, sua discordância. Coexiste, no entanto, a impossibilidade de controle 

da recepção, ou seja, não se podem prever os sentidos que a palavra escrita vai 

adquirir; o destinatário é livre para interpretar os significados da mensagem epistolar. 

A ausência dos recursos do diálogo oral abre as brechas para que o texto epistolar 

seja multívoco: 

 
La expresión escrita aparece primeramente como la más segura, como la 
única a la que no pude quitarse ni ponerse una coma. Pero esta 
prerrogativa de lo escrito es simple consecuencia de un defecto; proviene de 
que le falta el acompañamiento de la voz y del acento, del gesto y de la 
mímica, que en la palabra hablada son fuente tanto de mayor confusión 
como de mayor claridad. En realidad, el que recibe la carta no suele 
conformarse con el sentido puramente lógico de las palabras […] Por eso la 
carta, a pesar de su claridad, o más exactamente gracias a ella, es más que 
la conversación el lugar de las “interpretaciones” y por tanto de las malas 
inteligencias.

16
 (SIMMEL, 1926, s.p. apud BOUVET, 2006, p. 73-74). 

 
 

A aproximação com a literatura não diz respeito apenas às convenções 

genéricas e à pluralidade de sentidos. Há um deslizar por entre as fronteiras da 

intimidade/publicidade e do segredo/sociabilidade e que nos reporta à questão ética 

da carta. A revelação de sentimentos e percepções do remetente seria resguardada 

pelo caráter confidencial, secreto da carta. Porém, “el escrito es por esencia opuesto 

a todo secreto”17 (BOUVET, 2006, p. 72) e o texto íntimo pode ganhar publicidade 

caso o contrato de confidencialidade seja traído. Uma vez enviada, a quem pertence 

a carta? A pergunta de Philippe Lejeune (1998) faz com que percebamos o 

movimento enunciativo que convive com a privacidade da confissão e contém sua 

eventual publicidade.  

                                                 
16

 A expressão escrita aparece primeiramente como a mais segura, como a única a que não se pode retirar nem 
pôr uma virgular. Mas esta prerrogativa do escrito é sempre consequência de um defeito; provém do que lhe falta 
o acompanhamento da voz e da entonação, do gesto e da mímica, que na palavra falada são fonte tanto de 
maior confusão como de maior claridade. Em realidade, quem recebe a carta não costuma conformar-se com o 
sentido puramente lógico das palavras. [...] Por isso a carta, apesar de sua claridade, ou mais exatamente graças 
a ela, é mais que a conversação o lugar das ‘interpretações’ e portanto das más inteligências. 
17

 a escrita é por essência oposta a todo segredo. 
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Por lei, a carta é inviolável e sua posse é dividida: como objeto, é propriedade 

do destinatário, já o conteúdo intelectual é propriedade do remetente. Para que 

ocorra a publicação é imprescindível a permissão do missivista. A divulgação à 

revelia é considerada um “abuso da confiança” que foi depositada no destinatário 

(SOTO, 2007, p. 98-99). Nem sempre, contudo, este pacto é obedecido. A 

mensagem pode atingir um público muito mais amplo do que aquele que era previsto 

inicialmente. Nesse sentido, como assinala Bouvet, “Toda carta es un albur”18 (2007, 

p. 71), uma vez que não se pode impedir que destinatário leia ou consinta que 

outros leiam a carta.  

As aberturas sinalizadas pelo estudo de Bouvet sobre a infiltração literária no 

texto epistolar são importantes para que ressaltemos duas instâncias que servirão 

de esteio para a leitura da correspondência de A. de A. M.: o aprofundamento da 

duplicidade pertinente à carta e a abordagem da questão temporal. A primeira 

instância remete-nos à ideia formulada por Michel Foucault (1926-1984) que, em 

estudo acerca das cartas de Lúcio Anneo Sêneca (4 a.C - 65 d.C), mostra a 

reciprocidade do gesto contido na escrita epistolar: “A carta enviada actua, em 

virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia assim como actua, pela 

leitura e releitura sobre aquele que a recebe”. (FOUCAULT, 2006, p. 145). O 

exercício de aperfeiçoamento pessoal com o fito de aconselhar e admoestar o 

destinatário também dá espaço à “objetivação da alma”. Traçando uma genealogia 

das “escritas de si”, Foucault aponta a carta como um dos primeiros gêneros a 

ensejar uma espécie de investigação da personalidade por meio do acolhimento, 

favorável ou não, do outro, assim: 

 
 
Escrever é pois mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto 
ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente um 
olhar que se volve para o destinatário (por meio da missiva que ele recebe, 
ele sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu 
olhar pelo que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta proporciona um 
face-a-face. (FOUCAULT, 2006, p. 151).  
 
 

Volta-se ao âmago da mensagem epistolar ao reaparecer a dicotomia 

presença/ausência. Nas cartas de Sêneca, encontram-se os recursos que 

transformam a carta em presentificação: a descrição do momento em que é 

composta, o estado físico e mental do missivista, sua rotina e afazeres diários, o 

                                                 
18

 “Toda carta é um acaso.” 
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“corpo” do remetente torna-se corpo escrito, representado pela carta. Na prática, 

contudo, o exercício narrativo de si extrapola a função noticiosa. A ação de leitura e 

releitura permite o deslizamento do factual para uma mise-en-scène através da 

construção da imagem do remetente para o destinatário. Mais um ponto de contato 

com a literatura, em uma linha tênue entre realidade e ficção. Nesse ponto, é 

necessário refletir acerca do papel do destinatário, como sua ausência é contornada 

na carta e até que ponto ele influencia e determina a mensagem enviada. 

A leitura das cartas passa, necessariamente, por conhecer a relação fraterna 

entre os correspondentes. Como bem lembra Andrée Rocha, nada é mais frustrante 

ao leitor quando o destinatário é referenciado apenas por uma letra ou por uma 

enigmática abreviatura. Por melhor que seja o texto do missivista, não conhecer 

quem foi o alvo daquelas apreciações, críticas e confissões, é perder um dos atores 

que participam do drama epistolar: “É que semelhantes interlocutores, nada pecos, 

não se limitam a fazer de figurantes no diálogo epistolar: dão-lhe eco e vida. 

Réplicas e tréplicas acabam por se organizar de forma quase teatral.” (ROCHA, 

1985, p. 19). O destinatário não é um mero leitor, mas reflete os estados de alma do 

missivista com maior ou menor intensidade, conforme a identificação entre ambos. 

Captar a dinamicidade da encenação discursiva nas cartas só é possível na 

medida em que se pode avaliar o “espelho” no qual o remetente busca observar-se. 

Quando não é possível reconstituir integralmente a correspondência, a avaliação é 

feita no sentido de captar as ressonâncias do texto do interlocutor, em que 

proporção influi nas concepções e pontos de vista defendidos, comparando-os à 

exposição a outros destinatários. Delineia-se a relação firmada entre os 

interlocutores, o nível de proximidade e o reflexo/ refração dos pensamentos 

propostos.  

Cabe assinalar, contudo, o reverso desta situação. Se a carta é a busca do 

outro para atender à falta fundadora do gênero, incidindo sobre o estilo e teor da 

mensagem, o epistológrafo pode utilizar-se da escrita para convencer, seduzir, 

instruir e comover o destinatário, ignorando-o ou destruindo-o no texto epistolar: “En 

la correspondencia, el destinatario existe de hecho, pero la escritura tiene mil modos 

de olvidarlo; [...] En el caso de la carta, aprovecha la distancia y juega con su 
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alejamiento hasta destruirlo.”19 (BOUVET, 2006, p. 84). Dentro dessa dinâmica, 

sobressai a autorreferencialidade; o missivista é um Narciso para qual o espelho 

epistolar reflete apenas suas convicções, angústias, desejos, arrastando 

impiedosamente o destinatário, restando-lhe apenas a condição de pretexto.  

É possível, ainda, encontrar uma mescla das duas situações. A encenação 

discursiva adquire matizes complexos e se alterna entre a busca da alteridade e do 

exercício irreprimível e indomável de si. Sob esse aspecto, passamos ao estudo 

correspondência de escritores, que potencializa os problemas até aqui levantados. 

Entra-se em um campo controverso, pois, em se tratando de cartas de escritores, 

deve-se pensar, como assinala José Castello, que estes “fingindo que escrevem 

para um dado amigo, sabem que seu verdadeiro interlocutor é a posteridade.” 

(CASTELLO, 1999, p. D1). O fingimento se coaduna à problemática 

presença/ausência do destinatário no texto e a construção da imagem do signatário. 

Castello deixa entrever tanto o desejo de preservação da intimidade quanto a 

possibilidade de que a mensagem escape da circulação restrita que acompanham a 

correspondência de escritores.  

Não é incomum, no intento de preservação da mensagem, encontrar 

advertências dos artistas sobre a divulgação dos textos no que diz respeito ao prazo 

para a correspondência vir a lume e à restrição em publicar certos nomes, a fim de 

evitar possíveis incômodos às pessoas ali mencionadas; como também a 

publicidade de ideias surgidas ao calor de embates momentâneos e, por isso, ainda 

eivadas de mágoas e rancores. Em artigo sobre a publicação de cartas de 

escritores, Eliane de Vasconcelos (Revista Teresa) trata da questão ética envolvida 

na revelação dos textos guardados em acervos: 

 
No momento em que é publicada, a carta adquire um novo status: este 
documento que supostamente diz a verdade, este testemunho da esfera do 
privado passa a ser olhado por todos e a crítica pode agora opinar sobre as 
informações que ali aparecem representadas. Algumas vezes seus autores 
mudam de opinião ou de pontos de vista e cartas escritas em determinada 
época são até repudiadas mais tarde. Na carta o signatário fala ao seu 
interlocutor como se estivesse presente e, mais do que isto, por detrás da 
máscara, diz certas verdades ou expõe certos pensamentos. 
(VASCONCELOS, 2008, p. 381). 

 

                                                 
19

 Na correspondência, o destinatário existe de fato, mas a escrita tem mil modos de esquecê-lo; [...] No caso da 
carta, aproveita a distância e joga com seu afastamento até destruí-lo. 
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Os escritores exploram, por outro lado, o “equívoco” presente no gesto 

epistolar (KAUFMANN, 1990). Distanciando-se da qualidade exclusiva de 

transmissão de notícias ou texto confessional, abre-se um espaço limítrofe com a 

obra literária, tanto pela própria ambiguidade pertencente à carta — como 

comprovado pelos pares que cindem o gênero — quanto pela diferente dimensão 

temporal da mensagem, cujos valores não se esgotam na data da correspondência. 

Ao terem em vista que o seu destinatário não se limita ao enunciador assinalado na 

carta, os missivistas instauram um novo espaço de enunciação em que  

 
A partir de certo momento, escrever com os olhos postos na posteridade 
torna-se quase inevitável. O que as cartas perdem então em frescura 
ganham em perfeição formal e em sentido. E avizinham-se, portanto, da 
literatura propriamente dita (ROCHA, 1985, p. 19-20). 
 
 

Deve-se considerar, na análise da correspondência de escritores, o delicado 

equilíbrio entre a prerrogativa ética da divulgação do texto que possui um 

destinatário específico e tem, contraditoriamente, a perspectiva da posteridade. O 

texto que “supostamente diz a verdade” faz com que nos movamos em um estreito 

limite entre vida e obra, isto porque a carta, mais do que um registro autoral, capta 

uma ampla gama de experiências que compõem as relações humanas, não 

podendo ser aplicadas as mesmas regras de avaliação dos textos literários, ainda 

que compartilhem traços comuns. O tópico seguinte versa sobre esta ambivalência e 

apresenta a proposta, a partir do estudo de Kaufmann, da carta como texto utópico.  

 

2.1. As cartas como texto utópico. 

 

 

Vincent Kaufmann, no prólogo de seu livro L’équivoque epistolaire (1990), 

problematiza o limite entre o literário e o biográfico, assim como os parâmetros para 

o estudo epistolar de escritores. A análise parte do lugar ocupado pelo estudo da 

correspondência no âmbito da crítica literária e realça o problema que vimos 

perseguindo até o momento: como tratar a relação entre vida e obra na leitura 

epistolar? Vincent Kaufmann aponta que, no momento em que inicia seu estudo da 

correspondência de escritores como Marcel Proust (1871-1922), Franz Kafka (1883-

1924), Charles Baudelaire (1821-1867) e Gustave Flaubert (1821-1880), uma 
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análise rigorosa do texto literário passava, obrigatoriamente, por ignorar a biografia 

do autor com o fim de possibilitar outras interpretações para a obra.  

Entretanto, no que concerne aos textos epistolares, tal direcionamento não se 

sustenta e o estudioso se deparou com a necessidade de transpor as fronteiras 

estritas entre biografia e literatura. Ele identifica uma espécie de “guerra fria” no 

campo da crítica e reconhece que são poucos os que se arriscavam a transitar por 

este terreno inóspito. Com um senso de humor refinado, revolve tanto a validade dos 

estudos epistolográficos, quanto a forma assumida pela carta. Haveria sentido ou 

significado em dispensar atenção a um texto ao qual não se pode precisar se é fruto 

de uma criação ou a reprodução de “fragmentos de vida”? O hibridismo do texto 

epistolar é representado através da imagem do epistológrafo como trânsfuga e a 

figuração de seus estudiosos como potenciais agentes duplos. Sob o signo do 

contrabando, tanto um, como o outro, deslocam e burlam a rígida fronteira, erigindo 

o texto como: 

 
une sorte de terrain vague (en tout cas peu débroussaillé, peut-être miné), 
dissimulé entre la vie et l’œuvre ; une zone énigmatique conduisant de ce 
qu’il est à ce qu’il écrit, où la vie passe parfois dans une œuvre, et 
inversement.

20
 (KAUFMANN, 1990, p. 8). 

 
 

Uma das formas usuais de assumir a complexidade e o caráter cambiante do 

gênero seria a seleção dos textos com maior grau de literariedade e a exclusão 

daqueles que são triviais e que tratam de problemas comezinhos. Tampouco esta 

solução se apresenta como viável para Kaufmann, uma vez que resultaria artificial 

determinar as peças do intricado quebra-cabeça da evolução da escrita de um autor. 

Ainda segundo o crítico, o valor desses textos reside no fato de funcionarem como 

“sintoma” do processo de criação dos escritores:   

 
 
L’évaluation de la qualité littéraire d’un écrit est un casse-tête en soi, qui a 
peu de chances de s’arranger lorsqu’on examine le « genre » épistolaire. Et 
puis surtout, les lettres les plus prosaïques représentent, dans de 
nombreuses correspondances, une part tout à fait essentielle, non 
seulement quantitativement, mais encore à cause de leur valeur de 
symptôme. Le faible que j’éprouvais pour les épistoliers venait aussi de ce 

                                                 
20

 uma espécie de terreno baldio (em todo caso pouco desmatado, talvez minado), dissimulado entre a vida e a 
obra; uma zona enigmática conduzindo do que ele é ao que ele escreve, onde a vida transpassa às vezes uma 
obra, e inversamente.  
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que’ils avaient écrit de plus trivial, de ce qui en faisait justement de mauvais 
transfuges. (KAUFMANN, 1990, p. 7-8).

21
 

 
 

Diante dessas considerações, a carta se sobressai como “laboratório”, um 

meio privilegiado de aceder a uma obra e de “sentir” uma forma particular de fala 

que precede a escrita literária (KAUFMANN, 1990, p. 8). Também é assinalada a 

função de registro de projetos, teorias e da vida cotidiana de cada autor. Aqui 

encontramos a função mais comum atribuída às cartas: o potencial genético da obra 

literária, seja como registro do desenvolvimento de livros, seja como campo de 

experimentação da linguagem do escritor. No entanto, de forma instigante, o crítico 

propõe que a comunicação não constituiria a função preponderante na troca 

epistolar de escritores. Assim como os demais estudiosos do gênero, o crítico 

redimensiona a espontaneidade e a simplicidade da carta, como também seu teor 

confessional. A função comunicativa é uma possibilidade e, indo mais longe, um 

equívoco: 

 
En général, on correspond pour se rapprocher de l’autre, pour comuniquer 
avec lui, du moins le croit-on. Mais peut-être est-ce surtout de son 
éloignement dont on fait alors l’expérience. Il y a en effet dans le geste 
épistolaire une fondamentale équivoque, dont l’exploitation conduit aux 
frontières de l’écriture poétique. La lettre semble favoriser la communication 
et la proximité; en fait, elle disqualifie toute forme de partage et produit une 
distance grâce à laquelle le texte littéraire peut advenir. Si l’écrivain voulait 
communiquer, il n’écrirait pas, et cette possibilité idéale de ne pas 
communiquer est sans doute la raison pour laquelle il entretient souvent des 
correspondandes volumineuses, acharnées, s’efforçant inlassablement de 
convoquer autrui pour mieux le révoquer.

22
 (KAUFMANN, 1990, p. 8, grifos 

do autor). 
 
 

Desde a Antiguidade, as cartas são caracterizadas por captar o efêmero e o 

cotidiano da vida do missivista, criando a narrativa de si, campo aberto para a 

elaboração e a expressão da subjetividade (FOUCAULT, 2006). O equívoco do 

                                                 
21 A avaliação da qualidade literária de um texto é um quebra-cabeça em si, que tem poucas chances de ser 
montado quando se examina o “gênero” epistolar. Além disso, e principalmente, as cartas mais prosaicas 
representam, em inúmeras correspondências, uma parte de fato essencial, não apenas quantitativamente, mas 
ainda em razão de seu valor de sintoma. Meu gosto pelos autores de textos epistolares vinha também do que 
eles tinham escrito de mais trivial, do que os transformava justamente em maus desertores. 
   
22

 Em geral nos correspondemos para nos aproximarmos do outro, para comunicar com ele, em todo caso é o 

que pensamos. Mas talvez seja, sobretudo, seu afastamento que estamos então vivenciando. Há, com efeito, no 
gesto epistolar um equívoco fundamental, cuja exploração leva às fronteiras da escrita poética. A carta parece 
favorecer a comunicação e a proximidade; de fato, ela desqualifica toda forma de partilha e produz uma distância 
graças à qual o texto literário pode surgir. Se o escritor quisesse se comunicar ele não escreveria, e essa 
possibilidade ideal de não comunicar é provavelmente a razão pela qual ele mantém com frequência 
correspondências volumosas, insistentes, esforçando-se incansavelmente em convocar outrem para melhor 
anulá-lo. 
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gênero epistolar, ou seja, a incerteza de que a comunicação sucederá, permite que 

se conheça o espaço entre a contingência da vida cotidiana e a elaboração da obra 

literária. No interstício da incomunicabilidade, o sentido humano do texto epistolar é 

recuperado. Também não escapa a Kaufmann, a mise-en-scène criada no texto 

epistolar. Para ele, esta construção subjetiva é um terreno minado, no caso dos 

escritores, o intervalo entre o biográfico e o literário não pode ser resolvido em uma 

doutrina absoluta.   

A assunção da complexidade do gênero cujo valor é decidido, principalmente, 

pelo seu caráter de fronteira, não sendo possível estabelecer se o sentido do texto é 

de um território (vida) ou de outro (literatura). Com humor peculiar, Kaufmann 

classifica o epistológrafo como elo entre o homem e o artista. O “abominável homem 

das cartas”, assim como o lendário monstro tibetano, corresponderia muito mais ao 

plano do imaginário o que explica, em parte, a dificuldade de estabelecer uma teoria 

que consiga “discipliná-lo” adequadamente. O crítico assevera que, ao fim, os 

estudos literários são impulsionados pelo mesmo afã e “dans tout critique sommeille 

sans doute un généticien, un chasseur de yéti.” 23 (KAUFMANN, 1990, p. 9). A 

diferença é que nos estudos epistolográficos, deve-se aceitar o caráter evanescente 

do “personagem” a ser estudado, contentando-se com o território nebuloso em que 

habita o elo de um devir monstruoso: 

 
 
L’épistolier est l’agent, ou du moins un des agents de ce devenir 
monstrueux, de cet arrachement à une parole humaine visé par l’œuvre. 
Rien d’étonnant alors si, du monstre, il a souvent la violence. On part en 
géneral de l’idée que’il veut du bien à ceux à qui il s’adresse, mais rien n’est 
moins sûr.

24
 (idem, p. 10). 

 
 

A partir dos estudos que classificam a carta como um texto proteiforme e da 

análise de Kaufmann sobre os sintomas e o equívoco existente na correspondência 

de escritores, defendemos que a mensagem epistolar constitui um diálogo com o 

futuro tendo em vista que o alcance das palavras se projeta para além do momento 

vivido pelos correspondentes. O texto epistolar é formado pelo “problemático 

equilíbrio” entre a representação de si e a cultura da qual participa o missivista. 

                                                 
23

 em cada crítico provavelmente existe em estado latente um geneticista, um caçador de yetis. 
24

 O autor de cartas é o agente, ou ao menos um dos agentes, desse devir monstruoso, dessa extirpação de uma 
palavra humana com vista à obra. Não surpreende, pois, que, do monstro, ele manifeste muitas vezes a 
violência. Partimos em geral da ideia de que ele quer bem àqueles a quem se dirige, mas nada é menos 
garantido. 
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Aliando a busca da alteridade, a reflexão em torno de si e o exercício da provável 

obra literária, as cartas de artistas e escritores oscilam, por conseguinte, entre as 

esferas da intimidade e da publicidade.  

A função primordial de comunicação, isto é, a partilha de notícias e confissões 

a um amigo, coexiste com a possibilidade de que as palavras alcancem um espaço 

mais amplo do que o da privacidade do destinatário. Enunciado situado e motivado 

firmemente pelo tempo, a carta pode, contudo, tornar-se o espaço da utopia ao 

alargar o vivido e ensejar a construção de novos paradigmas. A ação do gênero 

ultrapassa o presente, embora possa surgir de situações eventuais e esteja ligada a 

projetos concretos e imediatos.  

Dividimos o estudo da correspondência de A. de A. M. em função da 

modificação notada nos valores discutidos e difundidos pelas cartas, mostrando os 

(des)caminhos do movimento modernista. Aliada a esta noção, consideramos o valor 

e a importância que a utopia adquire no contexto de vanguarda. O desejo do novo é 

expresso pelo afã de renovação da literatura e pela construção da identidade pátria 

que, historicamente, marcaram o Modernismo. Passamos aos tópicos e problemas 

que compunham o movimento e a percepção na matriz epistolar da época, para 

depois, analisá-los mais detidamente na correspondência do autor de Pathé-Baby.  

 

2.2. Os sintomas da correspondência no Modernismo. 

 

É interessante pensar o significado e o alcance da correspondência literária 

no Brasil entre as décadas de 1920 e 1930. O diálogo epistolar estabelecido pelos 

intelectuais brasileiros tem sido resgatado através de sucessivas publicações de 

volumes de correspondências e de trabalhos teóricos que buscam sobrepesar as 

informações e confissões registradas. As cartas assumem a função de emissárias do 

projeto modernista em um cenário de inúmeras articulações até então inédito em 

nossa história literária. Dotadas de um perfil dinâmico e combativo, permitem 

acompanhar o desenvolvimento dos projetos, publicações, discussões sobre a nova 

arte e a busca de colaboradores para a legitimação das ideias. Embora, na carta, a 

confluência entre as marcas históricas e individuais seja inextricável, procedemos a 

uma divisão entre estas dimensões para que se percebam melhor como certos 

assuntos ganham projeção na correspondência de A. de A. M. e, assim, ressaltar a 
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singularidade de suas análises e os sintomas perceptíveis em seus textos 

epistolares.  

Partimos da avaliação de Mário de Andrade, contumaz epistológrafo 

modernista, acerca do papel desempenhado pelas cartas durante o Modernismo. 

Através da leitura da crônica “Modernismo” 25 (07/01/1940) do livro O empalhador de 

passarinho, buscam-se os tópicos para a constituição de uma possível matriz 

epistolar para a época, quais são os assuntos recorrentes e a problematização do 

papel da correspondência. A crônica analisa a crítica realizada pelo livro Estética do 

Modernismo, de Ascendino Leite, que repete as apreciações negativas sobre o 

movimento e lança a dúvida se haveria realmente um legado estético e ideológico 

para a literatura brasileira. Na avaliação sobre o livro, o escritor paulistano menciona 

as cartas como prova do processo de criação dos participantes do movimento e que 

esclarecerão à posteridade o verdadeiro propósito do Modernismo:  

 
Creio ser prematuro decidir desde já o que vai ficar dos oito anos de vida 
ativa do Modernismo, mas se permanecerem dessa fase que foi 
eminentemente de ordem crítica, que foi de pesquisa e experiência, que foi 
um movimento preparatório, destruidor de tabus, treinador do gosto público, 
arador dos terrenos, se restarem na permanência da literatura nacional três 
nomes que sejam, o Modernismo já terá feito mais do que lhe competia. 
Porque, conscientemente ou não (em muitos conscientemente, como ficará 
irrespondivelmente provado quando se divulgarem as correspondências de 
algumas figuras principais do movimento), o Modernismo foi um trabalho 
pragmatista, preparador e provocador de um espírito inexistente então, de 
caráter revolucionário e literário. (ANDRADE, 1972, p. 188, grifo nosso). 
 
 

Do fragmento, depreendem-se questões de ordem mais geral a respeito da 

correspondência e algumas mais específicas condizentes com a relação entre a 

carta e o ambiente cultural brasileiro da década de 1920. Primeiro, o texto 

marioandradino confirma o horizonte mais vasto a que se destinam as cartas dos 

intelectuais, com a visada atenta para a posteridade, reforçando o equívoco 

proposto por Kaufmann sobre a correspondência de escritores: a função 

comunicativa não é o único motor desses textos. Depois, situa a partilha epistolar no 

período de auge do Modernismo e as cartas surgem na condição de testemunho do 

processo de criação e articulação do movimento. Segundo o escritor, elas trazem em 

seu bojo a divulgação da proposta de ruptura com uma literatura ultrapassada, 

                                                 
25

 Cf. Anexo 1. 
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sendo ao mesmo tempo, expediente e resultado do posicionamento crítico de seus 

participantes.  

Mário de Andrade tem uma apreciação certeira sobre o protagonismo que as 

cartas assumiriam décadas mais tarde na reconstituição histórica da literatura 

vanguardista. No entanto, para a devida compreensão do valor assumido pela 

correspondência, necessita-se mencionar as bases deslizantes que alicerçam a 

crônica e que culminarão, em 1942, no angustiado retrospecto sobre os vinte anos 

do Modernismo. O escritor ora dá relevo ao chamado caráter “preparador e 

provocador” das obras e manifestos, ora assevera a existência de “uma arte dirigida 

em sentido social, propagadora de ideias” (ANDRADE, 1972, p. 188). É importante 

que se façam algumas considerações sobre o que o escritor aponta como o 

verdadeiro legado modernista e a utilização das cartas para comprová-lo. 

Há uma tentativa de equilibrar os pratos da balança que pesavam, 

negativamente, para a imitação fulgurante dos -ismos segundo os opositores do 

movimento, uma moda de formas esdrúxulas, pouco artísticas, e de parco conteúdo 

social, acusações que ecoam no texto de Ascendino Leite. A percepção dos 

contemporâneos — público, jornalistas e escritores de outros direcionamentos 

estéticos — ajudou a sustentar esta avaliação, dominados que estavam pelo 

espanto perceptível na dificuldade em nomear aquelas novas manifestações 

artísticas (BOAVENTURA, 2008). Muito já foi escrito sobre o Modernismo como um 

movimento experimental proveniente de uma elite, cuja recepção das obras era 

muito limitada (IGLÉSIAS, 2007), característica a qual não escapa a seus 

integrantes, às vezes, em revisões e retratações sobre a época.  

Assim, de forma ambivalente, a crônica move-se num pêndulo entre a 

inovação estética e o conteúdo social. Ressalta-se “o espírito insatisfeito com a 

pasmaceira democrática” (ANDRADE, 1972, p. 188) e o envolvimento com partidos 

políticos como provas da ação engajada dos artistas, enfatiza-se a sistematização 

do “estudo científico do povo nacional” (idem, p. 189) pelos modernistas, além de 

ironizar a afirmação de que o legado é pequeno e que o combate de atualização não 

tenha sido tão árduo. Porém, pesa mais o cunho preparatório de uma revolução cujo 

débito seria o possível comprometimento da qualidade das obras, afinal a principal 

missão foi a de “arar” os latifúndios estéreis do cenário cultural brasileiro, atualizar a 

literatura nacional.  
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Ainda que Mário ironize esse comprometimento e compare a quantidade 

destacada das obras modernistas como superior às produções que sobreviveram de 

períodos mais longos da literatura brasileira (como o período colonial ou o 

Romantismo na sua proposta de fundar uma literatura pátria), sua análise encampa 

a ideia de evolução do Modernismo. É significativo que o escritor encerre sua análise 

afirmando a condição de “aurora” para o movimento: 

 

 
O Modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram 
perfeitamente a aurora no ar. A aurora continha em si todas as promessas 
do dia, só que ainda não era o dia. Mas é uma satisfação ver que o dia está 
cumprindo com grandeza e maior fecundidade, as promessas da aurora. 
Ficar nas eternas aurorices da infância, não é saúde, é doença. E a 
literatura brasileira aí está, bastante sã. Adulta já? Quase adulta... 
(ANDRADE, 1972, p.189). 
 
 

É curioso notar que, apesar dos caminhos distintos, a crítica dos decênios de 

1930-1940 e a formulação de Mário de Andrade são convergentes na consolidação 

da imagem evolutiva das produções modernistas. Ainda que o poeta de Pauliceia 

Desvairada intente apontar a consciência crítica como o motor e legado do 

Modernismo, a ser comprovada através da futura publicação das cartas, registro de 

uma comoção criativa e criadora, ambos contribuem para que se fixe a ideia de um 

desenvolvimento literário progressivo, cujas etapas entraram para a nossa 

historiografia literária como “fase heroica” e “segunda fase modernista”. A primeira 

tomada pelo turbilhão de ideias e formas iconoclastas, a segunda comedida, 

madura, sem arroubos formais e de conteúdo social mais empenhado na discussão 

do país:  

A tensão que se estabelece entre o projeto estético da vanguarda (a ruptura 
da linguagem através do desnudamento dos procedimentos, a criação de 
novos códigos, a atitude de abertura e de auto-reflexão contidas no interior 
da própria obra) e o projeto ideológico (imposto pela luta política) vai ser o 
ponto em torno do qual se desenvolverá a nossa literatura por essa época. 
Desse conflito é que nascerá uma opinião bastante comum nos anos trinta: 
a suspeita de que o Modernismo trazia consigo uma carga muito grande de 
cacoetes, de “atitudes” literárias que era preciso alijar para se obter a obra 
equilibrada e bem realizada. (LAFETÁ, 1974, p. 23). 
 
 

Lafetá indica um processo de diluição em que “a consciência estética, 

pressionada com violência pela problemática política e social, cede lugar à 

consciência ideológica.” (LAFETÁ, 1974, p. 24-25). Daí a periodização entre “fase 

heroica” e “segunda fase” como a superação da iconoclastia estética em prol de um 



76 
 

 

 

conteúdo social significativo. Há um processo seletivo que privilegia a interpretação 

da identidade nacional devido à pressão exercida pelas crises em vários níveis — 

político (a Revolução de 1930), financeiro (a quebra da Bolsa de Valores de Nova 

York) e ideológico (a divisão entre direita e esquerda) —, acarretando, 

consequentemente, o arrefecimento do debate da questão formal. 

A apreciação de que o Modernismo, em sua “fase heroica”, tem apenas 

caráter “preparador e provocador”, sendo mais bem-sucedido no que se concerne à 

inovação estética — um “violento ampliador de técnicas e criador de técnicas novas” 

(ANDRADE, 1972, p. 188) —, e ao combate no campo cultural às formas 

esclerosadas, é uma construção que os manifestos e as cartas revelam muito mais 

complexa e que o próprio cronista deixa entrever. O esforço em eliminar a 

preponderância de uma vertente sobre a outra, foi objeto de estudo de João Luiz 

Lafetá, que busca matizar o antagonismo entre o que denominou como a bipartição 

entre o projeto estético e o projeto ideológico no Brasil: 

 
Essa distinção, que pretendemos usar no exame de um aspecto do 
Modernismo brasileiro, é útil porque operatória; não podemos entretanto 
correr o risco de torná-la mecânica e fácil: na verdade o projeto estético, que 
é a crítica da velha linguagem pela confrontação com uma nova linguagem, 
já contém em si o seu projeto ideológico. O ataque às maneiras de dizer se 
identificam ao ataque às maneiras de ver (ser, conhecer) de uma época; se 
é na (e pela) linguagem que os homens externam sua visão-de-mundo 
(justificando, explicitando, desvelando, simbolizando ou encobrindo suas 
relações reais com a natureza e a sociedade) investir contra o falar de um 
tempo será investir contra o ser desse tempo. (LAFETÁ, 1974, p. 11-12, 
grifos do autor). 
 
 

A dicotomia desenvolvida é de ampla propagação e percebe-se, no panorama 

dos demais países latino-americanos, análise similar. O ano de 1927 aparece como 

marco da mudança de rumo nas expressões vanguardistas, onde o “aislamento 

social y la frivolidad de la primera hora cede terreno a uma mayor proyección 

sociocultural.”26 (VERANI, 1995, p. 83). Alguns escritores rechaçam a própria 

participação no período, usando a mesma acusação que pesaria sobre a primeira 

produção modernista brasileira: as propostas de vanguarda estavam distantes do 

cotidiano popular e haviam se perdido em malabarismos engenhosos de linguagem. 

Ou, ainda, o caráter gregário do movimento impedia o pleno desenvolvimento da 

renovação e liberdade artísticas propostas pela vanguarda. Os pares antitéticos 

                                                 
26

 “isolamento social e a frivolidade da primeira hora cede terreno a uma maior projeção sociocultural.” 
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como vanguarda artística ou vanguarda política passaram a representar o conflito 

entre a opção autorreferencial e a opção social, sendo que em um momento de 

radicalização ideológica como a década de 1930, a primeira escolha denotava 

individualismo e alienação, enquanto que a segunda escolha era a expressão de um 

caminho intelectual coletivo e engajado, por isso, valoroso (JITRIK, 1995).  

Por outro lado, aludimos às tentativas em demarcar o fato de que a opção da 

vanguarda artística/projeto estético não significa a ausência de conteúdo ou 

alienação das questões sociais, uma vez que a própria enunciação é uma forma agir 

no mundo. Segundo Noé Jitrik, a divisão entre o estético e o social implica num 

julgamento ético e o esforço de endossar a importância da dimensão artística 

carrega, implicitamente, a dicotomia tradicional que separa “el arte en sí” e “el arte 

para algo” (JITRIK, 1995, p. 69). Por conseguinte, aceitar a validade de que nenhum 

ato humano está desprovido de sentido político tem por corolário a concepção de 

que existem múltiplas formas de se produzir significação, tornando inoperante a 

oposição formulada que cinde o movimento. No caso da arte de vanguarda na 

América Latina, não se trata apenas de “transplante” dos novos conceitos artísticos 

no afã de acompanhar a arte europeia, sendo “corrigido” em um segundo momento 

por um conteúdo mais adequado à realidade local, como resume Alfredo Bosi: 

 
não parece lícito separar, por espírito de geometria, a assimilação do 
princípio de liberdade formal e auto-sondagem antropológica, pois ambas as 
tendências coexistem e se enlaçaram nos projetos mais criativos que se 

seguiram aos manifestos das vanguardas. (BOSI in SCHWARTZ, 2008, p. 

39). 
 
 

 Acrescente-se, ainda, o traço distintivo do Modernismo brasileiro em 

comparação aos demais movimentos de vanguarda na América Latina. Segundo 

Jorge Schwartz, “o caráter rememorativo, celebrativo e entronizador” (2008, p. 24) 

do nosso movimento acentua ainda mais a capacidade de coexistirem “alianças 

inalienáveis”. É certo que manifestações elaboradas com a estética vanguardista já 

ocorriam no Brasil antes da Semana de Arte Moderna de 1922, mas a escolha do 

marco histórico para a divulgação e celebração da proposta renovadora demonstra a 

aliança indissociável entre o estético e o político. O centenário da Independência 

recrudesce questões sobre a identidade nacional e a atualização conceitual abriu 

espaço para que conteúdos recalcados alcançassem legitimidade, conforme aponta 

Antonio Candido (1976, p. 121).  
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Apreciação semelhante é feita por Afonso Ávila quando delineia os três 

grandes ciclos da literatura brasileira — Barroco, Romantismo e Modernismo — 

como os responsáveis por “saltos da consciência criadora nacional” (ÁVILA, 2007, p. 

30). Rechaçando a ideia de que o Modernismo foi um “fato literário autônomo” (idem, 

p. 29) sem nenhuma correlação com as demais fases da literatura brasileira, Ávila 

também defende a indissociabilidade entre a revolução formal e expressão de um 

conteúdo cultural brasileiro da obra modernista: 

 
 
Nesse quadro, o movimento desencadeado em 1922 passa a inserir-se não 
apenas pelo caráter de originalidade de que se revestiu a sua proposta 
estética, mas igualmente pela maneira através da qual repropôs certos 
elementos de núcleo de nosso processo literário e assimilou elementos 
tomados às correntes estéticas do pensamento criador da época, ou seja, 
às vanguardas europeias. O Modernismo, a exemplo do que se dera a seu 
tempo com o Barroco e o Romantismo, responderia a duas sortes principais 
de proposições: a de uma linguagem em curso criativo e de uma realidade 
contextual inseparável de nossa peculiar experiência de expressão. (idem, 
p. 30, grifos do autor). 
 
 

Se, conforme visto, a divisão entre estética e ideologia é operativa, a ênfase 

em um dado aspecto desnuda a estratégia de estabelecimento no cenário cultural. 

No que tange à oficialização do Modernismo e, principalmente, o acesso às 

instituições governamentais, pode-se apontar um caminho problemático relacionado 

com a atitude diante da tradição e as posteriores cisões em suas fileiras. Logo, a 

divisão entre projeto estético e projeto ideológico, ou vanguarda artística e 

vanguarda política, é uma construção que, se reproduz o juízo crítico dos decênios 

de 1920-1930 e permite compreender as discussões nos diferentes textos, não 

absorve e dirime a mistura entre expressão, conteúdo e ação política envolvida 

nesta dinâmica do movimento. Postulamos que o papel desempenhado pela 

correspondência ultrapassa o testemunho do caráter “preparador” do movimento 

destacado por Mário de Andrade, ainda que esta função seja pertinente.  

Para além do registro da consciência da criação artística modernista, as 

cartas possibilitam adentrar em um campo altamente controvertido, qual seja o da 

imbricação entre arte e política. A fim de avançar na discussão, partimos dos 

estudos de Sérgio Miceli sobre os intelectuais e o poder no Brasil, das primeiras 

décadas do século XX, ponta de lança sobre esta aliança polêmica. Não temos o 

objetivo de retomar toda a pesquisa realizada pelo sociólogo, mas consideramos 

dois pontos cruciais ao nosso estudo: o processo de legitimação do Modernismo e a 
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utilização dos textos autobiográficos como fonte de análise. O sociólogo perscruta o 

fundo político presente no Modernismo, mesmo na sua “fase heroica”: 

 
Embora tenha surgido em reação aos epígonos do parnasianismo e, em 
medida menor, ao simbolismo, que na verdade jamais conseguiu firmar-se 
no campo literário, o alcance político do movimento modernista não se 
esgota de modo algum pela análise dos padrões formais de “criação” que 
introduziu e impôs como dominantes. (MICELI, 2001, p. 64). 
 
 

Refutando a análise de um adensamento ideológico progressivo das obras, 

bem como a preponderância do estético na primeira fase modernista, Miceli revolve 

o fato de que a inovação estava respaldada por um mecenato tradicional e aponta 

como contraditória a associação entre o grupo de artistas e a classe oligárquica de 

São Paulo. A crescente prosperidade econômica paulistana, cujos rendimentos da 

produção cafeeira financiaram o processo de industrialização, alicerçava a 

hegemonia política do Estado. A batalha travada no cenário cultural era pela 

conquista de uma posição que fosse correspondente ao tamanho do poder político e 

econômico de um dos pares da República do café-com-leite: 

 
Nas condições da época, os elementos que viriam integrar o “estado-maior” 
intelectual em São Paulo não puderam se furtar às demandas de um 
mecenato privado propenso a subsidiar a produção de obras de vanguarda, 
cujo êxito não dependeu do valor comercial que porventura tivessem. Em 
consequência, não foi por acaso que os movimentos de renovação surgidos 
na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, coincidiram com a 
formulação de um projeto reformista oligárquico. (MICELI, 2001, p. 239). 
 
 

Naquele momento, o Rio de Janeiro, capital federal, possuía uma pulsante 

vida literária, com expansão e autonomia da atividade intelectual e de intenso debate 

sobre a problemática modernização do país e os entraves à plena consecução 

desse projeto (SEVCENKO, 1985). Prenunciando o aspecto “celebrador” e 

“entronizador” que Schwartz detecta no movimento, Miceli polemiza a capacidade 

crítica elogiada por Mário de Andrade. O debate encerra muito mais do que a 

atualização literária, trata-se da criação de uma supremacia paulistana. São Paulo 

estava buscando o papel de polo intelectual. A classificação de Pré-Modernismo 

para as inúmeras tendências literárias indica a vitória do legado de leitura do 

movimento, o qual se erige como centro de avaliação e legitimação da literatura 

brasileira: 

O termo pré-modernismo constitui um recurso político dos modernistas com 
o qual dataram os detentores da autoridade intelectual na década de 1920: 
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seriam os epígonos das escolas dominantes do final do século XIX, os 
deserdados das grandes causas políticas [...] os importadores otimistas das 
escolas europeias periféricas ao simbolismo, os descristianizados. Também 
conseguiu se eufemizar o fato de que a maioria dos autores da primeira 
geração modernista havia estreado em plena República Velha, alguns bem 
antes de 1922 [...] tiveram condições para reconverter sua trajetória 
intelectual na direção do modernismo (MICELI, 2001, p. 16, grifo do autor).  
 
  

Os “polígrafos anatolianos”, como Miceli denomina os escritores da Belle 

Époque carioca, enfrentariam a acusação de um beletrismo artificial e decadente 

que jogou em uma vala comum as boas e más produções do período. A 

autopromoção modernista foi tão forte que a origem “antiquada” dos seus 

integrantes é atenuada ou “eufemizada”. A busca do efeito de tabula rasa somente 

via radicalismo estético não é encampada por Miceli. A crítica que acompanhava a 

renovação artística desvela as controvérsias e as estratégias de oficialização do 

movimento. Ainda sobre o sucesso alcançado pela associação vanguarda e 

oligarquia, Miceli indica que a sobrevivência das  

 
iniciativas de “construção institucional” dos grupos dirigentes tornaram o 
campo regional de produção cultural num dos eixos dominantes na vida 
intelectual do país, tendo-se firmado uma rede de instâncias de produção, 
difusão e consagração, cujos padrões de legitimidade duram até hoje. 
(idem, p. 238). 
 
 

O sociólogo se detém na guinada feita pelas vanguardas rumo a um conteúdo 

social mais empenhado que ficou classificada na historiografia literária como a 

“segunda fase modernista”, o período das obras maduras e de conteúdo social mais 

proeminente. Miceli a relaciona com a crise que, sub-repticiamente, anunciava-se 

nos estertores do sistema oligárquico que, embora estivesse sob os auspícios de um 

crescimento econômico substancial, já enfrentava movimentos de contestação do 

status quo. A crise da produção cafeeira e a Revolução de 1930 destruíram a 

“esperança de reformar o sistema oligárquico sem alterar as condições de 

representação política do operariado e dos setores médios urbanos que poderiam 

lhes servir de sustentação.” (idem, p. 239). Esse empenho reformista foi 

impulsionado pelos dissidentes da oligarquia que apoiaram o novo governo central, 

sendo depois rechaçados do mando político. O afastamento dessa elite do poder 

estadual é o fermento da Revolução Constitucionalista de 1932 que, para Miceli, não 

percebe a manifestação das novas  
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demandas sociais que haviam sido represadas por falta de canais de 
expressão e participação, os dirigentes da oligarquia paulista atribuem as 
derrotas sofridas em 1930 e 1932 à carência de quadros especializados 
para o trabalho político e cultural, e escorados nesse diagnóstico, passam a 
condicionar suas pretensões de mando no plano federal à criação de 
inesperados instrumentos de luta: a Escola de Sociologia e Política, a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no contexto da nova Universidade 
de São Paulo, e o Departamento Municipal de Cultura são iniciativas que se 
inscrevem nesse projeto. (idem, p. 101). 
 
 

Esse é um dos pontos mais polêmicos do estudo de Miceli que se volta para o 

declínio das antigas classes dirigentes e para a disputa e a ocupação de cargos no 

novo mercado de trabalho político e cultural. Mesmo a radicalização ideológica, 

apontada como o amadurecimento do Modernismo, recebe outro olhar: “As cisões e 

querelas ocorridas no interior do movimento modernista se devem sobretudo a 

razões políticas.” (idem, p. 102). A classe intelectual estabelece uma relação mais 

direta com as instâncias de poder e passa ao serviço do novo governo, uma vez que 

o próprio mecenato oligárquico modifica suas estratégias de primazia sociocultural e 

encampa “inesperados instrumentos de luta”. Radicalizando ainda mais essa 

análise, Miceli denomina o vínculo entre os intelectuais e o poder como cooptação.  

A crítica à construção do legado modernista e ao vínculo entre vanguarda e 

oligarquia, serviu como base para a nossa leitura, pois ajuda a suplantar a 

segmentação entre estética e ideologia no exame do movimento, como instâncias 

independentes. Por outro lado, sobre a afirmativa de que todos os escritores foram 

cooptados e serviram à ideologia triunfante — ou se serviram desta — ressalva-se o 

perigo de uma asserção tão radical. Concordamos com Antonio Candido, ao 

comentar as interpretações de Miceli, que “o serviço público não significou e não 

significa necessariamente identificação com as ideologias e interesses dominantes.” 

(CANDIDO, 2011, p. 236). Também ratificamos que a vinculação entre os 

intelectuais e as instâncias de governo pode ser mediada pela capacidade “de 

desenvolver antagonismos objetivos, não meramente subjetivos, com relação à 

ordem estabelecida” (ibidem).  

O conhecimento desta dinâmica de resistência ou de colaboração relaciona-

se ao segundo ponto que destacamos do estudo de Miceli: o papel desempenhado 

pelos textos autobiográficos. O sociólogo atribui diferentes valores à biografia e às 

memórias, bem como aos escritores que se dedicam a cada um dos gêneros de 

acordo com o (in)sucesso no cenário cultural. Essas fontes permitem recriar o 
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percurso intelectual de cada escritor desmistificando os “clichês na apreciação do 

seu legado” (idem, p. 79) e “permitem recompor os claros do retrato oficial feito por 

acólitos, hagiógrafos e outros profissionais da apologia” (idem, p. 87). O 

rastreamento, feito por Miceli, das informações que recuperam as mediações 

pertinentes ao trabalho intelectual fornece subsídios para pensar o valor da 

correspondência no Modernismo. Silviano Santiago se detém no ineditismo do veio 

explorado por Miceli e atribui que “Originalidade e escândalo advêm do silêncio que 

encobria os custos políticos da obra modernista.” (SANTIAGO, 1989, p. 167). 

Santiago corrobora a necessidade da leitura conjunta dos textos autobiográficos com 

as obras dos modernistas para romper esse silêncio e não reduzir a atuação do 

movimento à iconoclastia estética: 

 
 
Não se trata, é claro, de subsistir o imperialismo da “literariedade” 
(literaturnost) pelo canhestro retorno ao positivismo originário da crítica vida-
e-obra. Não se trata de desprestigiar as conquistas da leitura estética do 
texto, nem de instaurar um critério de avaliação com o fim de desmoralizar 
obras cuja reputação é atestada pela legítima qualidade intrínseca. Trata-se 
de buscar textos onde o corpo do próprio autor foi dramatizado enquanto tal 
por ele mesmo, enriquecendo com essa leitura extra, as leituras que foram 
feitas dos seus textos ditos ficcionais ou poéticos. Trata-se, ainda, de 
configurar as aproximações e contradições ideológicas que se tornam 
salientes quando o texto da ficção e o texto da memória são analisados 
contrastivamente. (SANTIAGO, 1989, p. 167). 
 
 

O estudo comparativo não substituiria a análise da literatura ou fomentaria a 

criação de tribunais da moralidade, julgando quem agiu bem ou mal, mas 

dimensionaria como os “custos políticos” atingem a cada indivíduo, revelando os 

percalços e contradições do percurso vivido. A dramatização de si é o aspecto que 

permite a Silviano Santiago propor  

 
 
como digno de interesse para o estudo dessas questões, também o texto da 
correspondência entre artistas. Segundo: o de propor uma leitura da 
questão do acesso do intelectual ao posto público, com o fim de demonstrar 
como a interpretação citada de Micelli [sic] poderá ser enriquecida no futuro 
graças não só a um melhor conhecimento do texto de memória como 
também da correspondência e até mesmo das entrevistas concedidas pelos 
intelectuais. (idem, p. 168). 
 
 

Reconstituir-se-iam, por meio das cartas, os dilemas éticos envolvidos na 

participação das instituições governamentais. Silviano Santiago analisa, a partir da 

correspondência de Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga, os problemas 
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enfrentados pelo poeta na criação do Departamento de Cultura em São Paulo, na 

década de 1930. Pela proposta elaborada por Santiago é possível adensarmos 

nossa leitura acerca da relação do intelectual com o poder nas décadas de 1920 a 

1930 que, se não descarta a perspectiva radical de Miceli, traz o equilíbrio 

necessário em uma leitura comparativa. Os dados extraídos desses documentos não 

ficam restritos a um levantamento estatístico, mas são contextualizados 

historicamente. É importante considerar a historicidade das ideias defendidas e 

divulgadas para que o “custo político” da obra modernista seja visto a partir da 

ideologia adotada pelo missivista e os seus desdobramentos pragmáticos. 

Alvitramos um novo entendimento para a crônica marioandradina que tem 

sido nossa base de construção para uma matriz epistolar do Modernismo. 

Examinamos os problemas contidos na afirmação do “caráter preparador” do 

movimento a ser comprovado pelas cartas e trouxemos os estudos que abalizam a 

união entre estética e ideologia no movimento modernista, nos quais as cartas 

possibilitam ouvir “a voz do corpo-funcionário-público” (SANTIAGO, 1989, p. 166). 

Percebe-se que o debate assume uma dimensão importante na epistolografia do 

período, sendo um eixo temático organizador e motivador da correspondência. 

Voltemos à árdua dialética da crônica “Modernismo”: 

 
 
Veio a revolução de 30. Provocada pelo Modernismo? Deus me livre dizer 
semelhante bobagem! Mas na sua força formava aquele mesmo Partido 
Democrático, que fora o principal preparador dela. E na sua aceitação 
burguesa sempre uma vontade do novo que fazia dez anos os modernistas 
pregavam e ensaiavam. Foi um bem? foi um mal? Foi uma necessidade, 
ordem natural de evolução pra milhores futuros. (ANDRADE, 1972, p. 188-
189, grifos nossos).  
 

 
Mário de Andrade recobra o escopo renovador da “aurora” modernista ao lado 

da problemática aliança entre classe intelectual e oligarquia (a “aceitação 

burguesa”). Essa aproximação permite que atentemos ao tópos que alicerça o 

ideário modernista: a busca do novo. O caráter prospectivo do Modernismo é a 

pedra de toque das manifestações artísticas do período: “O admirável homem novo 

da vanguarda sonha com várias utopias e projeta seu imaginário no futuro.” 

(SCHWARTZ, 2008, p. 58). A utopia, neste caso, é “algo pensado em relação ao 

futuro, em direção a um tempo e a um espaço inexistentes (u = nenhum, topos = 
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lugar), embora a América Latina funcione como lócus ideal para a realização dessa 

utopia.” (SCHWARTZ, 2008, p. 78).  

A dimensão utópica da vanguarda perpassa as produções e enseja os 

embates entre o nacional e o cosmopolita, o popular e o erudito, a natureza e a 

cultura. Esses polos de tensão são mobilizados nas obras e textos epistolares e 

estão ligados à questão do novo: “Não há praticamente texto ou programa de 

vanguarda na América Latina que não se submeta à ideologia do novo.” (idem, p. 

58). O desejo de renovação abrange os procedimentos literários, a língua a ser 

utilizada e a formulação de uma identidade nacional no caso latino-americano. 

Destaca-se a mudança percebida na aceleração do ritmo da vida cotidiana pela 

adoção de tecnologias nas comunicações e nos transportes. A cidade é o grande 

cenário do processo modernizante ao receber os fluxos culturais e migratórios e 

funcionar como o centro difusor das novas tendências artísticas e tecnológicas 

acompanhada por uma   

 
modernolatria ostensiva do culto da máquina, verdadeiro golem das 
vanguardas. São poucos os autores que resistem à utopia da novidade. 
Uma parafernália de artefatos mecânicos domina a paisagem utópica da 
vanguarda. É o trânsito da Natureza para o universo da Cultura, 
mediatizado pela tecnologia moderna. (idem, p. 60). 
 
 

Entretanto, o estiolamento deste tópico é perceptível em alguns textos de 

vanguarda que denunciam o abuso da ideologia do novo. A celebração da vida 

moderna e de uma “nova sensibilidade” perde o brilho e cede espaço para a crítica 

desencantada refutando “a novidade pela novidade”. Mas, sem dúvida, a crítica mais 

radical a esse projeto ocorreria algumas décadas mais tarde, quando o caráter 

utópico é estilhaçado e, de seus fragmentos, é realizada a defesa do chamado fim 

da modernidade.  

Nesse sentido, é imprescindível a menção ao livro Os filhos do barro, de 

Octavio Paz, que reflete sobre o “paradoxo que fundou a arte” do romantismo à 

vanguarda (PAZ, 1984, p. 18). Não adotamos o ponto de vista de Octavio Paz de 

que a arte moderna seja, exclusivamente, uma continuidade infinita de rupturas, cujo 

objetivo maior é produzir “o diferente”, tendo como meta um futuro inalcançável. 

Observamos, no entanto, o alcance dessa teoria como um dos marcos para a defesa 

da falência da ideologia do novo e do fim da modernidade. Começamos pela crítica 

à utopia presente no projeto vanguardista porque é produtivo investigar os dois lados 
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da questão. Ainda que busquemos “ancorar” firmemente a vanguarda em seu tempo 

histórico, ou seja, situando as propostas de acordo com os acontecimentos e teorias 

da época, como se percebe mais adiante, a crítica e a contradição desse projeto são 

inerentes ao movimento.  

Octavio Paz, cujas primeiras produções poéticas são vanguardistas, através 

da discussão filosófica sobre o conceito de tempo, critica o caráter prospectivo 

pretendido pela arte moderna que, em sua renovação incessante, produz “seu 

alimento e seu veneno” (idem, p. 18). O desprestígio do tempo presente e a tentativa 

de superação do passado são encarnados no paradoxo engendrado pela união dos 

termos ruptura e tradição. Para Octavio Paz, a ruptura da tradição, movimento 

instaurador do novo, é anulada ao se tornar a tradição da ruptura. A modernidade 

exalta a mudança perpétua e se transforma em “uma espécie de autodestruição 

criadora” (idem, p. 19). A negação de todos os valores, aniquilando o que é criado 

em prol do diferente, do heterogêneo: “O novo nos seduz não pela novidade, mas 

sim por ser diferente; e o diferente é a negação, a faca que divide o tempo em dois: 

antes e agora.” (idem, p. 20).  

Discordando da aceleração temporal, um dos motes da vanguarda, o ensaísta 

considera a fluidez incessante tão aterradora quanto os ciclos e a eternidade 

presente nas culturas antigas: “Diferença, separação, heterogeneidade, pluralidade, 

novidade, evolução, desenvolvimento, revolução, história — todos esses nomes 

condensam-se em um: futuro.” (idem, p. 34). A ideia de um tempo com uma 

perspectiva progressista não é endossada por Paz, que a condena como a forma de 

que uma civilização se sobreponha a outra, pois se é mais avançada ou 

desenvolvida tem o compromisso de atualizar a outra, considerada mais atrasada ou 

subdesenvolvida. A adesão a esse projeto implica na destruição de modos 

tradicionais de vida, sem a contrapartida desejada: “O sofrimento tem sido grande e 

as perdas mais reais que os ganhos. Não há no que digo nenhuma nostalgia 

obscurantista — na realidade os únicos obscurantistas são os que cultivam a 

superstição do progresso, custe o que custar.” (idem, p. 41).  

A consciência das distintas temporalidades leva a um questionamento do 

valor absoluto do novo e, por conseguinte, da própria utopia almejada pela época 

moderna. Ao se apartar das concepções tradicionais de tempo — o tempo cíclico 

dos povos antigos e a escatologia cristã — a modernidade faz o futuro o “centro da 
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tríade” temporal. Octavio Paz chama esse fenômeno de “colonização do futuro” 

(idem, p. 191) e condena a aquiescência na procura de uma perfeição inalcançável: 

 
 
A eternidade cristã era a solução de todas as contradições e agonias, o fim 
da história e do tempo. Nosso futuro, embora seja o depositário da 
perfeição, não é um lugar de repouso, não é um fim; ao contrário, é um 
contínuo começo, um permanente ir para mais além. Nosso futuro é um 
paraíso/inferno; paraíso, por ser o lugar de eleição do desejo, inferno, por 
ser o lugar da insatisfação. De um lado, nossa perfeição é sempre relativa, 
pois, como dizem cegamente os marxistas e outros historiadores 
empedernidos, uma vez resolvidos os conflitos atuais as contradições 
reaparecerão em níveis mais e mais elevados; de outro, se pensamos que 
no futuro estão o fim da história e a resolução de seus antagonismos, 
transformamo-nos em vítimas voluntárias de um cruel reflexo: o futuro é por 
definição inatingível e intocável. A terra prometida da história é uma região 
inacessível e nisto manifesta-se da maneira mais imediata e dilaceradora a 
contradição que constitui a modernidade. (idem, p. 51-52) 
 
 

Embora a citação seja um pouco extensa, ela expõe um dos argumentos mais 

importantes para a defesa do fim da modernidade, o novo como um valor negativo e 

o esgotamento do projeto utópico. Junto à impossibilidade de se alcançar um padrão 

que seja definitivamente perfeito, o fracasso do conceito da história como um 

processo linear progressivo ocasionou a perda de fé no futuro: “O futuro já não é 

depositário da perfeição, mas sim do horror. [...] As obras do progresso se chamam 

fome, envenenamento, volatização.” (idem, p. 191). As consequências das 

revoluções foram governos autoritários e campos de trabalhos forçados. O 

“descrédito no futuro” forma a sociedade pós-industrial, cuja pauta de reivindicações 

abrange um leque mais amplo de demandas. As revoluções cedem passo às 

rebeliões, propõe-se “viver no agora” pela crítica do corpo e da imaginação.  

Alguns estudos questionam a noção de que haveria uma cópia fiel na América 

Latina de um desenvolvimento ininterrupto que abandona/destrói os valores do 

passado. Mesmo no período das vanguardas históricas, tão alvissareiras a respeito 

da ideologia do novo, a singularidade de nosso meio cultural não permite a plena 

adesão a esse projeto, conforme afirma Viviana Gelado :  

 
 
Com efeito, adotar um modelo europeu de avanço retilíneo, ligado a uma 
racionalidade e a uma ideologia do progresso, e sancionar e discriminar 
entre o velho e o novo, entre o repetitivo e o transformador segundo o 
critério internacional, implica mutilar as dinâmicas contextuais que na 
América Latina não se adéquam à dialética tradição/ruptura. A adoção de 
um modelo de análise europeu e a consequente concepção de um tempo 
progressivo e homogêneo, como um continuum, não podem dar conta, no 
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contexto latino-americano, de uma história feita de tradições cruzadas e 
sobrepostas, de uma topografia factual irregular. (GELADO, 2006, p. 27). 

 

Para compreender melhor essa contraproposta, adotamos a perspectiva de 

Marshall Berman de que a modernidade não possui um desenvolvimento linear, 

mesmo na Europa. Também recorremos ao estudo de Beatriz Sarlo acerca do traço 

diferencial que modernidade adquire na América Latina. Retomamos, deste modo, o 

fio histórico das ideias e valores propagados no período das vanguardas latino-

americanas, cuja reverberação alcança um período mais amplo, uma das bases de 

nossa tese.  

Marshall Berman, no exame das raízes da cultura moderna, demonstra as 

contradições existentes na modernidade, cujas tendências construtivas e destrutivas 

estão em luta permanente. Há o desejo do novo acompanhado da resistência e o 

lamento pela perda da cultura tradicional. Todavia, as teorias que se detêm na 

análise do surgimento da sociedade moderna e de suas manifestações artísticas 

reduzem a complexidade do fenômeno através de doutrinas monolíticas, seja para 

louvar ou para rejeitar a modernidade. Berman identifica que o registro positivo a 

respeito da arte moderna se preocupou em erigi-la como autorreferente, desligada 

ou afastada de seu entorno social.  

Portanto, a mesma questão que vimos demonstrando sobre os problemas em 

dividir estética e ideologia no ambiente do Modernismo brasileiro, também está 

presente na discussão da arte europeia, o que ressalta a legitimidade e importância 

de pensar os valores perpetrados em assumir uma ou outra polaridade. Para 

Berman a separação é limitante, escamoteia a relação entre arte e vida social e 

nega as contradições da modernidade:  

 
O modernismo aparece, desse modo, como uma grande tentativa de libertar 
os artistas modernos das impurezas e vulgaridades da vida moderna. 
Muitos artistas e escritores — e, mais ainda, críticos de arte e literatura — 
são gratos a esse modernismo por estabelecer a autonomia e a dignidade 
de suas atividades. Mas poucos artistas e escritores modernos pactuaram 
com esse modernismo por muito tempo: uma arte desprovida de 
sentimentos pessoais e de relações sociais está condenada a parecer árida 
e sem vida, em pouco tempo. A liberdade que ela permite é a liberdade 
belamente configurada e perfeitamente selada... da tumba. (BERMAN, 
1986, p. 28). 
 
 

Por outro lado, a condenação se baseia em ideias similares as de Octavio 

Paz. Ao discordar que a arte moderna seja apenas uma “violenta destruição de 
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todos os nossos valores e [que] se preocupa muito pouco em reconstruir os mundos 

que põe abaixo” (ibidem), o crítico norte-americano assinala que a visão pessimista 

 
mostra uma parte da verdade, mas deixa muita coisa de lado. Deixa de lado 
a grande epopeia da construção, uma força crucial do modernismo, [...] 
Deixa de lado toda a força afirmativa e positiva em relação à vida, que nos 
grandes modernistas vem sempre entrelaçada com a sublevação e a revolta 
(idem, p. 28-29). 
 
 

Fica explícita a carga conservadora presente nesse tipo de posicionamento 

que, por seu turno, acaba postulando como solução o retorno a uma mítica Idade de 

Ouro:  

Existe ainda outro aspecto nessa ideia de modernismo como nada além de 
perturbação: ela implica um modelo ideal de sociedade moderna isento de 
perturbações.  
Ironicamente, a imagem radical do modernismo como pura subversão 
ajudou a alimentar a fantasia neoconservadora de um mundo impermeável 
à subversão modernista. [...] Se a serpente modernista pudesse ser 
expelida do éden moderno, espaço, tempo e cosmo poderiam reordenar-se. 
Aí então, presume-se, uma idade de ouro tecnopastoral surgiria, e homens 
e mulheres poderiam aninhar-se apaziguados, para todo o sempre. (idem, p. 
29-30). 

 

Refazendo o caminho de leitura da modernidade, Berman passa pela fugaz 

“reabilitação” ocorrida na década de 1960, na qual se valorizou a ligação da arte 

moderna com a vida, mas sem observar a necessidade de vigilância diante “dos 

poderes deste mundo” e, por isso, “nunca aprendeu a recapturar [o] lado crítico” (idem, 

p. 30) da modernidade. Após o modernismo pop, os anos de 1970 viram o declínio das 

teorias que buscassem as “amplas conexões humanas”, os estudos tornaram-se 

fragmentários e “retalharam” em inúmeros campos independentes os problemas da 

modernidade:  

 
 
O eclipse do problema da modernidade nos anos 70 significou a destruição 
de uma forma vital de espaço público. Acelerou a desintegração do nosso 
mundo em um aglomerado de grupos de interesse privado, material e 
espiritual, vivendo em mônadas sem janelas, ainda mais isolados do que 
precisamos ser. (idem, p. 31-32). 
 
 

A proposta de Berman de retorno às raízes da modernidade como forma de 

compreensão crítica que não desconsidera a perspectiva histórica, ao mesmo tempo 

em que não engessa as ideias no seu momento de produção/ divulgação e nem 

cede à tentação niilista em decretar a total falência das ideias modernas. “Apropriar-
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se das modernidades de ontem pode ser, ao mesmo tempo, uma crítica às 

modernidades de hoje e um ato de fé nas modernidades — e nos homens e 

mulheres modernos — de amanhã e do dia depois de amanhã.” (idem, p. 34). 

Percebem-se, assim, como os temas e as preocupações da arte moderna ainda 

subsistem e auxiliam a ter consciência do que nos (con)forma. 

Na América Latina, esse processo possui um desenvolvimento próprio e 

ocorre em um período posterior ao europeu, assim como também é mais tardia a 

consolidação de um mercado cultural. Nesse momento, a industrialização começa a 

ganhar fôlego e peso financeiro dentro dos países, mas o fato é que a base 

econômica continua sendo a produção agroexportadora. Quando, após a crise de 

1929, os Estados Unidos e a Europa reduzem as importações de gêneros, os 

impactos são catastróficos na América Latina. Somos atores de uma “modernidade 

periférica” conforme define a crítica Beatriz Sarlo (2010), que mapeia as 

contradições do processo de modernização inerentes a uma metrópole latino-

americana que tenta acompanhar o ritmo de transformação dos centros 

cosmopolitas com maiores projeções cultural e financeira. O conceito é desenvolvido 

no estudo dedicado à vida artística em Buenos Aires nas décadas de 1920 a 1930, 

em que Sarlo defende a cultura de mescla como a característica principal da 

vanguarda na Argentina:  

 
 
A densidade semântica do período urde elementos contraditórios que não 
se unificam numa linha hegemônica. Na verdade, uma hipótese que tentarei 
demonstrar apresenta a cultura argentina como uma cultura de mescla, em 
que coexistem elementos defensivos e residuais junto com os programas 
renovadores; traços culturais da formação criolla ao lado de um processo 
descomunal de importação de bens, discursos e práticas simbólicas. 
(SARLO, 2010, p. 56-57, grifos da autora). 
 
 

A mescla é um “princípio global de definição das estratégias estéticas e 

ideológicas” (idem, p. 57), é “resposta” e “readaptação” ao processo de 

modernização. Percebemos inúmeros pontos de contato entre o crescimento de 

Buenos Aires e de São Paulo, o que explica a nossa opção pelos conceitos 

desenvolvidos por Sarlo. Assim como Buenos Aires, São Paulo também será palco 

de uma urbanização exponencial que aumenta os limites da cidade e multiplica a 

população em um curto espaço de tempo. Ambas são impulsionadas pelo processo 

imigratório formado pela aluvião estrangeira, que torna as cidades em centros 
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cosmopolitas. Vários estudos foram direcionados a fim de pontuar a importância, na 

poesia e na prosa, do crescimento e desenvolvimento da cidade de São Paulo. 

Ángel Rama (1926-1983), no ensaio “Algumas sugestões de trabalho para uma 

aventura intelectual de integração” (2008), destaca o papel crucial desenvolvido 

pelas “cidades orientadoras”, em particular a cidade de São Paulo na década de 

1920: 

 
Para entender os movimentos, seu processo criativo, os cenáculos, os 
grupos, em certos momentos precisos, é impossível pensar na renovação 
do século 20 sem pensar em São Paulo e na Semana de Arte Moderna. É 
um momento essencial. [...] Ir alternando ou colocando estrategicamente 
alguns capítulos sobre as cidades, em determinados períodos históricos, me 
parece ser um bom método para conhecer melhor a influência criativa e as 
questões que enfrenta a literatura em determinados momentos. (RAMA, 
2008, p. 181). 
 
 

A frase de Benedito Lima de Toledo “São Paulo foi três cidades em um 

século” (in: BRESCIANI, 1994, p. 10) indica as mudanças radicais vividas em tão 

pouco tempo, de um espaço urbano que emerge da condição de arraial atrasado 

para uma pujante capital industrializada. A pequena vila de escassa população, 

polarizada entre uma elite escravocrata e uma grande classe constituída de 

escravos, agregados e pobres trabalhadores livres, perde espaço para uma multidão 

heterogênea, composta por novas e diversas relações sociais. O historiador José 

Luis Romero (1909-1977) sintetiza da seguinte forma o avassalador processo de 

modernização vivido pela cidade de São Paulo:  

 
Mais consistente foi o crescimento de São Paulo, cujo salto de cidade 
provinciana para moderna metrópole começou por volta de 1872. Desde 
então foi a “metrópole do café”, onde se radicaram os ricos fazendeiros 
dispostos a transformá-la em uma urbe digna de sua riqueza. Uma vigorosa 
imigração estrangeira contribuiu para a mudança. Dos 70.000 habitantes 
existente em 1890, conseguiu aproximar-se de um milhão em 1930. 
Italianos, espanhóis, portugueses, alemães, mas também brasileiros de 
outros estados chegavam para participar do esplendor econômico que 
gozava a cidade. Cresceram novos bairros, modificou-se a planta e 
apareceram todos os serviços próprios de uma cidade moderna. Foi um 
crescimento sólido e constante que deu à burguesia paulistana uma grande 
força nacional. E em poucas gerações, uma nova aristocracia deu à cidade 
essa complexidade que dela faria pouco mais tarde tanto um importante 
centro cultural quanto um vigoroso polo de desenvolvimento industrial. 
(ROMERO, 2004, p. 291). 

 

A heterogeneidade da metrópole se estabelece tanto no espaço físico, quanto 

no espaço discursivo. Fisicamente, a cidade está dividida entre uma elite que reside 
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em construções suntuosas (a Avenida Paulista é o símbolo maior do período) e 

frequenta o comércio sofisticado das ruas do Triângulo; por outro lado, uma imensa 

massa trabalhadora, da indústria e do comércio, que habita os arrabaldes, as 

antigas chácaras convertem-se em bairros operários, com suas casas geminadas e 

cortiços. Destoando destes setores, uma crescente classe média com desejos de 

ascensão social que nem sempre se concretizam: aspiração à elite e desejos de se 

afastar da crescente massa urbana. Discursivamente, a heterogeneidade é formada 

pelo plurilinguismo da imensa população imigratória. O conjunto dessas diferenças 

põe a nu os problemas do processo de modernização: 

 
 
As cidades foram, sobretudo, a tela na qual as mudanças sociais foram 
mais bem observadas e, em consequência, onde ficou mais à vista a crise 
do sistema interpretativo da nova realidade. [...] Então descobriu-se que a 
cidade não era um conjunto integrado, e sim uma justaposição de grupos de 
diferentes mentalidades. A imagem de Babel voltou — uma vez mais — a 
simbolizar a confusão própria das cidades em crescimento, com grupos 
externos incorporados e grupos internos integrados. A sociedade urbana 
que começava a ser multitudinária provocava a quebra do velho sistema 
comum de normas e valores sem que nenhum outro o substituísse. 
(ROMERO, 2004, p. 350). 
 
 

Ao lado da celebração das novas técnicas e meios de produção, subsistem 

lamentos de uma “pureza” perdida, uma vez que as características do passado 

colonial não estavam totalmente superadas, principalmente, no que diz respeito à 

estrutura social. Em arte, o “novo” tenta acompanhar as modificações urbanas, 

causa impacto, choque, incômodo, sendo brandido como palavra de ordem: 

 
 
A arte define um sistema de fundamentos: “o novo” como valor hegemônico, 
ou “a revolução” que se converte em garantia de futuro e reordenadora 
simbólica das relações presentes. A própria cidade é o objeto do debate 
ideológico-estético: sua modernização é celebrada e denunciada, busca-se 
um espaço perdido ou se encontra, na dimensão internacional, uma cena 
mais espetacular. [...] 
Foi um período de incertezas, mas também de certezas muito sólidas, de 
releituras do passado e de utopias, de choques entre suas representações 
do futuro e da história nos textos e polêmicas. A cultura de Buenos Aires era 
tensionada pelo “novo”, embora também lamentasse o curso irreparável das 
mudanças. [...] A modernidade é um cenário de perdas, mas também de 
fantasias reparadoras. O futuro era hoje. (SARLO, 2010, p. 56- 57). 
 
 

O bonito paradoxo presente na frase de Beatriz Sarlo enfeixa a convivência 

dilacerada de distintas temporalidades, além do intenso embate entre forças no 

cenário sociocultural, lembrando as contradições detectadas por Berman e que 
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estão presentes também em nossa “modernidade periférica”. O resgate das 

tradições e a inovação de técnicas e de modos de vida acontecem em um mesmo 

momento; a busca do “novo” e do que seria uma condição mais avançada não ficava 

relegada a um futuro inatingível, mas era o objetivo da ação no presente. 

Percebem-se, igualmente no movimento modernista brasileiro, as 

contradições inerentes à modernidade, cujas tensões alcançam um dramatismo 

particular no período das vanguardas históricas, quando a tentativa de formular o 

problema da modernização ocupa parte importante no debate político e nas criações 

artísticas. O desejo de renovação estética e social coexiste com o resgate do 

passado colonial como forma de entender e eliminar os entraves da modernização 

do país. Contudo, o legado colonial também é visto como um repositório da 

identidade pátria, e retomando a metáfora de Carlos Fuentes, o espelho enterrado 

que permitiria conhecermos nossa própria face. Ou ainda, surge como base para as 

tentativas de restaurar ou conservar uma ordem social, expressão de um mundo 

tradicional combalido, a reação a uma nova dinâmica socioeconômica. 

As teorias urdidas neste capítulo nos ajudaram a formar o fundamento de 

nossa tese e serviram como esteios interpretativos para a correspondência de 

António de Alcântara Machado. Articulamos o mapeamento das polarizações do 

gênero carta, principalmente, no que diz respeito a seu caráter de fronteira e o 

alcance da mensagem epistolar para além do momento da escrita; ao tratamento 

das discussões no Modernismo, que encontram no texto epistolar um dos seus 

meios mais propícios, refletindo e construindo os paradigmas da renovação em uma 

complexa dialética entre o estético e o ideológico alimentada pela ideologia do novo. 

Os tópicos estudados nortearam a divisão do estudo da correspondência de 

A. de A. M. e funcionam como base para dividi-la em dois momentos, os quais se 

relacionam com o desenvolvimento e entusiasmo das propostas de vanguarda e a 

frustração desse trajeto.  
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3. REVOLUÇÃO OU ESTÉTICA? OU A ESTÉTICA DA REVOLUÇÃO? 

 
 
Por mais que se lhes diga e repita que o modernismo não é moda nem 
convenção, mas sim estado de espírito, eles insistem em se declararem 
modernos. Pensam que só pelo fato de darem títulos exóticos e longos aos 
seus romances, de não usarem rimas nem versos medidos passam a ser 
furiosamente vanguardistas. 
Quando a renovação antes de mais nada é de essência. Não se exprime 
por fórmulas. Não possui regrinhas nem receitas. Por isso mesmo um 
soneto pode ser considerado rigorosamente moderno. Nada impede. Que é 
que tem uma cousa com outra? (MACHADO, 1983a, p. 186).  
 
Vamos fazer qualquer coisa de bom ou mau. Mas fazer qualquer coisa. 
Ajude-nos. (MACHADO, 1997, p. 29).  

 

Ao dividir a correspondência de A. de A. M. em dois momentos, podemos 

acompanhar como se articulam as suas concepções e criações literárias, a 

construção de uma expressão singular e sua participação no desenvolvimento do 

Modernismo, como acontece o diálogo com as distintas vertentes de pensamento e 

formas literárias em voga. Abordamos, neste capítulo, o arco temporal que vai de 

1925 a 1929, em que se destaca o entusiasmo pela proposta renovadora e a 

necessidade de reunir “os povos” na afirmação do Modernismo. A troca epistolar 

abarca o período da volta de A. de A. M. de sua segunda viagem à Europa até a 

ruptura com os demais integrantes da Revista de Antropofagia, fase da guinada mais 

radical do artista, um pouco antes da sua última viagem à Europa. Procedemos a 

uma leitura comparativa entre seus textos literários, jornalísticos e epistolares 

demonstrando as possíveis linhas de continuidade de acordo com o gênero e, no 

caso da correspondência, em relação ao grau de proximidade com o destinatário.  

Retomando a ideia de uma possível matriz epistolar para a época, confirma-

se que a consolidação de São Paulo como polo cultural e o desejo de renovação 

estética e das ideias na literatura brasileira estão na base da discussão dos textos 

epistolares, repontando na correspondência do escritor ao ponto de dividi-la em dois 

momentos bem distintos. O primeiro ocorre em um dos períodos mais fecundos da 
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criação literária de A. de A. M. e de empenho no projeto modernista. O segundo 

momento é tomado pelos acontecimentos políticos e as divisões ideológicas que 

dominam o cenário literário, atingindo e arrefecendo o caráter utópico do movimento 

modernista, o qual se constitui, para alguns estudiosos e mesmo os participantes, o 

seu ponto final. A dedicação à nova atividade de historiador e às tarefas 

relacionadas à política recebe um protagonismo significativo, diminuindo o ritmo da 

criação literária de A. de A. M. No entanto, textos de maior densidade ganhavam 

espaço e mostravam que “o escritor atingia sua maturidade expressiva e estava 

plenamente instrumentado para dar continuidade a sua produção.” (LARA, 1988, p. 

72).  

No primeiro momento da correspondência, A. de A. M. combate a resistência 

e a incompreensão a respeito da nova literatura ao exercer suas funções de editor e 

de jornalista. O juízo sobre uma produção frívola e de estetas é recorrente na crítica 

literária daqueles anos. O escritor identifica a classificação do Modernismo como 

uma revolução estritamente formal como um problema. Há um esforço em 

demonstrar que a revolução nas artes é a expressão de um “espírito moderno”, em 

indissociável união entre forma e conteúdo. Ressalta-se a singularidade da 

percepção do escritor que discorda da divisão estética/ ideologia, ao contrário dos 

primeiros comentários críticos que contribuíram para consolidar o juízo evolutivo 

atribuído ao movimento. A “ideologia do novo” adquire contornos interessantes e 

próprios para o artista, causa, inclusive, de contendas posteriores com alguns 

participantes do movimento. 

O correspondente de maior destaque quantitativo desse momento é Prudente 

de Moraes, neto. As quarenta e sete cartas, enviadas entre 1925 e 1929, trazem um 

dinâmico panorama do meio cultural paulista, revelam uma linguagem inovadora e a 

premência por ação diante da necessidade em se desvincular da literatura de 

prestígio que privilegia o leitor médio que, ignorante das inovações simbolistas, 

preferia Olavo Bilac, Vicente de Carvalho ou Coelho Neto, com sua prosa virtuosa e 

ornamental, considerada um atraso para as letras nacionais. Pela nossa pesquisa, 

conseguimos recuperar um grupo menor de cartas a Alceu Amoroso Lima (2), Carlos 

Drummond de Andrade (1), Manuel Bandeira (1), Mário de Andrade (4), Rodrigo 

Mello Franco de Andrade (5) e Sérgio Buarque de Holanda (1). O posicionamento 

diante das questões políticas, culturais e literárias com as quais o remetente se 
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encontrava envolvido e o estilo utilizado nas cartas são muito próximos para quase 

todos os correspondentes.  

Contudo, para um dos interlocutores começam a surgir diferenças tanto no 

estilo usado para a composição das cartas, quanto às revelações contidas no texto. 

Tratam-se das cartas a Alceu Amoroso Lima que apresentam o início do desgaste 

em relação ao Modernismo ainda no auge da participação de A. de A. M. Há 

praticamente uma inversão na correspondência: no primeiro período, Prudente de 

Moraes, neto é o grande interlocutor. No segundo período, entre os anos de 1930 e 

1933, a troca epistolar com Alceu Amoroso Lima torna-se mais frequente, ao passo 

que as cartas a Prudente quase desaparecem. Os dois destinatários surgem como 

fios condutores de cada um dos capítulos por conterem os sintomas, no sentido 

dado por Kaufmann, da rotação da carreira intelectual de A. de A. M. e dos caminhos 

de sua produção literária.  

É de igual importância avaliar em que medida o destinatário influi no texto 

epistolar, perguntando-nos qual o grau de refração/reflexão desse espelho para o 

missivista. Observa-se, neste momento, uma afinidade muito grande entre A. de A. 

M. e Prudente de Moraes, neto, no que diz respeito às concepções sobre a literatura 

e a militância jornalística. Interlocutor constante, o amigo é uma espécie de 

embaixador, no Rio de Janeiro, dos empreendimentos editoriais modernistas, mas 

também uma voz consultada sobre os rumos do movimento e da obra de A. de A. M. 

A ele também coube manter a rede de vínculos fraternos entre o editor de Terra 

Roxa... e Outras Terras e escritores como Sérgio Buarque de Holanda e Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, por exemplo. Contamos apenas com as réplicas que 

reproduzem, em parte, a voz do epistológrafo.  

Para minorarmos as lacunas causadas pela ausência das cartas escritas por 

Prudente, buscamos entrevistas e depoimentos do jornalista carioca e de amigos a 

fim de estabelecermos seu perfil biográfico, ainda que parcial, e que nos auxilie na 

leitura das cartas de A. de A. M.  

 

3.1. Um modernista “prudente”. 

 

Assinalamos a dificuldade em reunir dados biográficos, tanto pelas produções 

que se encontram esparsas — segundo depoimentos por decisão do autor que se 
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considerava eminentemente homem de imprensa, apreciando a agilidade do veículo, 

oposta ao tempo mais longo de publicação de um livro —; como também pela 

pequena quantidade de estudos sobre sua vida e obra.  

Assim como A. de A. M., Francisco de Paulo Prudente de Moraes, neto, é 

descendente de uma importante família na política paulista, filho de deputado federal 

e neto do primeiro presidente civil da República brasileira. Nascido em 19 de maio 

de 1904, no bairro do Rio Comprido no Rio de Janeiro, ainda criança realiza as 

primeiras viagens à Europa (1909 e 1913). Cursa o ginasial no Colégio Pedro II e 

prossegue sua formação na Faculdade Nacional de Direito pela antiga Universidade 

do Brasil. 

Como o amigo A. de A. M., a estreia na imprensa também acontece com a 

publicação de um artigo crítico, em 1923, quando era estudante. Trata-se da análise 

da obra de Prado Kelly, A Alma das Coisas, no jornal A Época da Faculdade 

Nacional de Direito. Sem elaborar uma lista exaustiva das inúmeras atividades 

desempenhadas pelo escritor, as descrições a seguir comprovam o ecletismo de sua 

atuação profissional. Destaca-se, na década de 1920, a atividade de editor na 

revista Estética (1924) e Revista do Brasil (1925-1927). Exerceu a advocacia, foi 

professor e fundador da disciplina “Técnica e Crítica Literária”, na Faculdade de 

Filosofia e Letras da Universidade do Distrito Federal (1936-1939), censor de cinema 

no DIP durante o regime do Presidente Vargas — cargo no qual não conseguiu 

permanecer por ser “liberal” demais — e chefe do Partido Republicano (1944-1955), 

além de manter uma intermitente carreira literária, criando poemas e contos.  

No entanto, foi a carreira de jornalista que ocupou grande parte da vida 

profissional. Para o escritor, a oficialização acontece em data bem posterior à 

estreia, mais precisamente em 1944, quando se torna cronista de turfe na Folha 

Carioca. Além de escrever para inúmeros jornais e revistas, a partir de meados da 

década de 1920, foi chefe de redação de jornais como o Diário de Notícias (1955-

1962) e O Estado de São Paulo, sucursal carioca (1958-1967), colaborador do 

Jornal do Brasil e presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entre 1975 

e 1977, sua última função, quando falece em decorrência de neoplasia pulmonar 

(21/12/1977). Nesse cargo, foi imensamente apreciado pela postura e 

pronunciamentos a favor da liberdade de imprensa durante o Regime Militar (1964-

1985), conforme fica marcado em alguns fragmentos do seu discurso de posse:  
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Os governos não podem consentir que sejam desrespeitados os direitos 
humanos de qualquer pessoa. Essa violação se reveste de gravidade 
quando os ofendidos são jornalistas, cuja missão de informar e esclarecer a 
opinião pública é relevante para o conjunto da sociedade.  
[...] a mais espinhosa das missões que cabem ao presidente da ABI é 
protestar em defesa dos direitos da imprensa e dos jornalistas.  
[...] Para mim, as duas datas [tratam-se das comemorações pela Abolição e 
o dia da Imprensa] se confundem porque imprensa e liberdade são duas 
noções inseparáveis. (NETO, in: O Estado de São Paulo, 22 de dezembro 
de 1977, p. 18).  
 
 

Para o período estudado na correspondência de A. de A. M., interessa-nos, 

especialmente, a atuação do escritor carioca na década de 1920. Ao rastrear o início 

da carreira de Prudente surge outro paralelismo entre sua trajetória e a de A. de A. 

M. A princípio, Prudente também possui uma visão negativa a respeito da Semana 

de Arte Moderna de 1922 e às manifestações “futuristas” ocorridas em São Paulo. 

As informações pertencem à última longa entrevista dada aos jornalistas Villas Boas 

Correa, Ferreira Gullar, Marçal Versiani e Lourenço Dantas Mota, em novembro 

1977, para o jornal O Estado de São Paulo, sendo novamente publicada em 25 de 

dezembro como homenagem após a sua morte.  

O jornalista relembra a grande admiração pelo movimento parnasiano e pelo 

“poeta da minha especial devoção”, Olavo Bilac, antigo vizinho no bairro do Rio 

Comprido. Também menciona a singular combinação de uma formação clássica no 

Colégio Pedro II, estudando escritores portugueses clássicos como Francisco de Sá 

de Miranda (1481-1558), Luís Vaz de Camões (1525-1580) e Manuel Maria du 

Bocage (1765-1805), e o contato com os ideais anarquistas através dos cursos 

ministrados pelo professor do mesmo colégio, José Rodrigues Leite e Oiticica (1882-

1957), um dos líderes do anarquismo no Brasil. Apesar de acompanhar com 

simpatia a Greve Geral de 1917 e a Revolução Russa, o jornalista relembra a atitude 

de rejeição do adolescente “anarquista” diante do impacto e do escândalo 

provocados pelo surgimento das novas manifestações artísticas. Prudente comenta 

que, apesar das ideias progressistas, o anarquismo também rejeitava os 

movimentos artísticos de vanguarda. Portanto, tanto a base literária clássica de sua 

formação quanto a primeira formação política concorreram para a reprovação à nova 

arte: 

 
Quando se deflagrou o movimento modernista, com a Semana da Arte 
Moderna de São Paulo, em 1922, reagi como todos os piores inimigos da 
época em relação com essa coisa que parecia uma loucura, realmente uma 
loucura. O Monteiro Lobato tinha traduzido bem isto num famoso artigo de 
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crítica à exposição de Anita Malfatti, em 1917— Paranoia ou mistificação. 
Essa era a síntese do pensamento não modernista em relação ao 
Modernismo. E eu participava dessa opinião. Mas não era ninguém: não 
tinha obrigação de pensar nada sobre pintura, nem sobre poesia. (NETO, in: 
O Estado de São Paulo, 25 de dezembro de 1977, p. 4). 
 
 

Como, então, se processa a virada rumo ao movimento? A “loucura” já havia 

sido identificada e rebatida na imprensa. No entanto, a falta de “obrigação de 

pensar” é substituída por vários questionamentos e inquietações desencadeados 

pela leitura do poema “Santa Maria Egipcíaca”, de Manuel Bandeira, divulgado em 

uma revista modernista. O interesse pela poesia bandeiriana era antigo devido à 

amizade com o tio do poeta, Souza Bandeira. Pela entrevista, fica patente a 

importância crucial na propagação da nova arte pelas revistas, cuja ousadia no 

conteúdo e projeto gráfico se, por um lado, chocava os leitores, por outro, aguçava-

lhes a curiosidade:  

 
 
Aconteceu então uma coisa curiosa: encontrei, folheando uma daquelas 
revistas que impressionavam mais pelo volume e pela apresentação gráfica 
do que por qualquer outro motivo, uma poesia de Manuel Bandeira. Tinha 
especial interesse pelo Manuel Bandeira, porque conhecia Souza Bandeira, 
tio dele, e sabia que o rapaz era poeta. E li aquele poema com o mais 
indignado horror, porque contrariava todas as noções que tinha, que achava 
razoáveis como técnica poética, como concepção poética. Para mim, aquilo 
era um atentado, e até comentei com alguns colegas do Pedro II: “Mas que 
coisa horrorosa”. Mantive-me nessa posição por alguns dias. E veio 
acontecer o seguinte: um dia comecei a repetir para mim mesmo versos 
desse poema horrível. (ibidem). 
 
 

O incômodo persiste, assim como a atração pelo “poema horrível”. Revela-se 

um dos traços de sua personalidade lembrado pelos amigos: a liberdade de 

pensamento.  As indagações seguem até o ponto de verificar que as antigas ideias 

não se sustentavam diante da força e comoção provocadas pelo poema. A 

apreciação do rigor e dos distantes cenários dos poemas parnasianos é abatida pela 

“coisa horrorosa”, cuja ligação com a vida o surpreende de tal forma que é inundado 

fisicamente: os versos “me entraram na carne”. A mudança de visão sobre a nova 

forma poética é praticamente inevitável e a consequência de repercussão apenas 

interior, sem o fito de uma nova atuação:  

 
 
Isso aconteceu uma, duas, três vezes, até que um dia fiz a seguinte 
pergunta: “Por que repito e me lembro de um poema que considero 
horroroso, o fim da picada?” Não tem sentido. Se é o fim, por que é que me 
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voltam à memória esses versos? Por que me marcam de tal maneira, que 
não consigo me esquecer deles? Só há uma resposta: é que não são tão 
ruins assim. Pelo contrário, devem ser tão bons que não consigo me 
desprender do que dizem. Eles ficaram em mim, me marcaram, me 
entraram na carne. Então são bons versos? Então é um bom poema? Mas, 
admitindo a hipótese de ser um bom poema então ele deve obedecer a uma 
boa estética, a uma boa concepção da poesia e das coisas, a uma boa 
concepção da poesia em função da vida. Então é preciso rever tudo isso. E 
revi. Revi e mudei. Mudei e não tinha que dar satisfação a ninguém era um 
cidadão, um particular. Mudei e fiquei quieto. (ibidem). 
 
 

O silêncio não dura muito tempo. As colaborações começam no momento 

posterior à Semana de Arte Moderna, mais precisamente em 1924, o mesmo ano 

em que A. de A. M. realiza as inovações nas crônicas jornalísticas e inicia a 

aproximação com o movimento. Assume a função de editor da revista Estética, em 

parceria com Sérgio Buarque de Holanda, e escreve artigos sobre os novos 

postulados estéticos. Concomitantemente, começam as experimentações literárias 

de vanguarda.  

Poucos anos depois, Prudente é um dos poucos escritores do movimento a 

se interessar e elaborar textos com os procedimentos surrealistas. Naquele 

momento, o Surrealismo, ou Super-realismo como era conhecido esse movimento 

das vanguardas europeias, foi um dos “–ismos” que encontrou pouca ressonância 

no Brasil, sendo rebatido por nomes do porte de Mário de Andrade. Pelas cartas de 

A. de A. M., é possível acompanhar a desconfiança do escritor carioca sobre a 

crítica realizada aos textos escritos utilizando os novos procedimentos: “Você acha 

que me irritei com a Aventura? Como você se engana, rapaz. A verdade é que eu 

gostei da tal. Principalmente do estilo bonito mesmo. Eu quis simplesmente brincar 

com meu caro amigo. E nada mais.” (MACHADO, 1997, p. 109). 

Entretanto, a proposta inicial de participação era no sentido de marcar uma 

etapa de “reconstrução” para o Modernismo, sendo, por isso, considerado um 

modernista prudente. Trocadilhos à parte, o fato é que a posição mais “cautelosa”, 

fez com que, não só o autor, mas também a vertente carioca do movimento 

modernista sejam lembrados de forma secundária na historiografia literária brasileira 

e sejam tachados de conservadores. Ao tratar dos objetivos da revista Estética, é 

possível, todavia, identificar uma visão muito similar a de Mário de Andrade, no que 

diz respeito a um amadurecimento das manifestações artísticas modernistas, 

superando o radicalismo estético, a demolição dos “valores superados”, rumo a uma 
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fase mais madura em que sobressaísse a função eminentemente crítica do 

movimento: 

 
Essa pergunta envolve a fundação da revista Estética, que foi uma revista 
cheia de defeitos materiais, porém importante no seu tempo. Nela 
colaborava duplamente, como poeta e como crítico. Fazia notas críticas e 
no primeiro número publiquei um poema. Fizemos uma revista porque 
achávamos que, tendo deixado de circular a Klaxon, que era o grande 
veículo do modernismo em São Paulo, o movimento precisava de um órgão 
que o representasse, que falasse por ele. E também que representasse um 
pouco uma segunda fase, menos combativa e mais construtiva. Uma fase 
mais de procura de caminhos que de demolição. (ibidem).  
 
 

Prudente reafirma o “caráter preparador” da “fase heroica” e que dela se 

destaca mais a atitude de quebra de paradigmas do que propriamente de realização 

de uma grande obra. A proposta da revista no Rio de Janeiro seria, além de fornecer 

uma leitura crítica propedêutica, a de trazer uma obra mais duradoura: 

 
Sim, implicava uma certa visão crítica da primeira etapa do modernismo, e a 
possibilidade de se extrair dele muito mais coisas que a primeira fase. Uma 
coisa mais sólida, mais construtiva, no sentido de obras, pois a primeira 
etapa modernista não tinha dado uma grande obra, um grande romance, um 
grande poema. Era mais combativa e destruidora. (ibidem). 
 
 

 No que concerne à função de marco da autonomia artística do Brasil, o nosso 

“sete de setembro” literário, como alguns vão enxergar o movimento, Prudente não 

compactua com essa visão. O jornalista credita à segunda fase modernista a 

diferenciação do movimento em relação à vanguarda europeia, permitindo expressar 

elementos nacionais, mas ainda o vê como um movimento reflexo da Europa:  

 
A história literária brasileira é toda ela um reflexo quase imediato dos 

movimentos europeus. Como o modernismo se coloca nesse quadro? 
Também como reflexo. 
Mas sem nenhuma diferença com relação ao grau de autonomia? 
Não. Com uma diferença com relação ao grau de autonomia, porque 

havia a consciência nítida da necessidade de diferenciar. Sem os 
movimentos europeus, o modernismo não teria surgido no Brasil. Nada há 
que nos permita classificá-lo como um movimento próprio, que tivéssemos 
inventado aqui. Inventamos depois algumas facetas, alguns aspectos 
diferentes. Mas isso já numa segunda fase. (ibidem). 
 
 

 Esse é um dos pontos importantes para compreender como ocorre o diálogo 

travado com A. de A. M. Ainda que Prudente participe do processo de renovação 

literária, conforme o exposto, não corrobora a visão de tabula rasa e se concentra na 

busca da grande obra, mais “duradoura” e menos afeita ao radicalismo das 
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afirmações de ruptura com a tradição. O jornalista busca um ponto de equilíbrio, 

aliando as conquistas formais à inserção de um conteúdo considerado mais denso, 

“uma coisa mais sólida”. 

Elencamos, a partir da leitura do conjunto de cartas de A. de A. M. a Prudente 

de Moraes, neto, como temas principais o que o missivista entendia por renovação 

literária, a consolidação do Modernismo e a publicação das obras literárias e 

jornalísticas, em conjunto com a função de editor, como contribuição ao movimento 

artístico de vanguarda. A fim de que se possa perceber o alcance e o 

desenvolvimento desses temas, recorre-se, também às cartas dos demais 

destinatários e às crônicas de A. de A. M.  

 

3.2. “Estilo dinamite. Estilo hoje. Estilo que eu gosto.” 

 

Os anos de 1926 e 1927 são marcantes no conjunto de cartas enviadas a 

Prudente de Moraes, neto, totalizando a maior parte da correspondência (36 cartas). 

O entusiasmo de A. de A. M. e o pleno engajamento na divulgação dos ideais e 

obras modernistas estão no seu apogeu e se relacionam ao período que os dois 

jornalistas trocam colaborações para revistas e jornais do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Destaca-se o caráter irônico, agudo e bem-humorado, por vezes, acre e 

sarcástico de A. de A. M., em cartas com frases sintéticas, com uma atitude 

discursiva muito próxima à da literatura modernista que preconizava.  

A renovação literária na linguagem, para A. de A. M., pode ser dividida em 

dois campos semânticos. Um ligado à modernização, na tentativa de representar o 

momento presente através da incorporação das inovações técnicas, os novos meios 

de produção e o crescimento da importância do cenário urbano. Outro associado ao 

reconhecimento de uma autêntica fala brasileira, buscando também a sua atualidade 

através da dicção popular, incorporando tanto as expressões idiomáticas, uma 

sintaxe e ritmo próprios da oralidade; quanto o bilinguismo da parcela imigrante que 

começava a se integrar à população paulistana.  

A linguagem usada nas cartas, pela extrema concisão, aproxima-se do texto 

telegráfico que se consolidava em sua escrita e cuja obra emblemática, desse 

momento, é o livro de crônicas Pathé-Baby. O estilo era incisivo, sincopado e, como 

classifica Othon Moacyr Garcia, entrecortado. A atomização da frase contribui para a 
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fácil apreensão das ideias apresentadas e potencializa o efeito de humor e surpresa 

ao contrário das “sinuosidades do período clássico, torneado e envolvente, austero e 

cerimonioso.” (GARCIA, 2010, p. 126).  

Junto à “secura telegráfica”, qualificativo aplicado pelo autor para definir sua 

prosa, aparecem os recursos gráficos e o emprego de diferentes tipos na escrita 

para construir significados, em perfeita sintonia com as inovações nos gêneros 

literários e jornalísticos que compõe nesse momento. A caixa-alta, o sublinhado, as 

chaves, os colchetes e os espaços entre os parágrafos são recursos que chamam a 

atenção do destinatário, além de singularizar e reiterar a importância de determinado 

assunto. 

Os temas da rejeição ao passadismo literário e à persistência nefelibata nas 

letras nacionais são recorrentes e são representados através de paródias e 

trocadilhos com o vocabulário e a sintaxe parnasianas. A riqueza vocabular, o tom 

solene e os hipérbatos aparecem, por exemplo, quando A. de A. M. responde à 

insatisfação do amigo perante sua entrevista a João Peregrino Fagundes Jr. (1898-

1983), na qual faz um balanço radical do movimento modernista (11/07/1927): 

“Respeitosos quão cordiais saudares./ À epístola com que a nímia gentileza de V. 

S.ª me honrou responderei ponto por ponto.” (MACHADO, 1997, p. 95).  

A recusa ao preciosismo na literatura, à grandiloquência retórica e a busca de 

uma expressão brasileira, extremamente debatidas nas crônicas e artigos de jornais 

e revistas, tornam-se a forma e o conteúdo das cartas. A missiva de 03 de outubro 

de 1926 a Prudente ratifica essa proposição. O epistológrafo sinaliza a busca por 

uma escrita que refletisse os novos tempos: “Escreva, homem de Deus. Parabéns 

pela crítica do Orico. Rápida e fulminante. Estilo dinamite. Estilo hoje. Estilo que eu 

gosto.” (MACHADO, 1997, p. 52). Esse curto fragmento forma um dos parágrafos da 

carta em que o missivista solicita notícias e parabeniza o destinatário pela expressão 

alcançada na resenha sobre o livro A arte de esquecer, de Oswaldo Orico (1900-

1981), na Revista do Brasil. A mensagem, contudo, pode ser lida como uma 

avaliação do estilo perseguido por A. de A. M. As frases atomizadas enfatizam e são 

compostas pela brevidade, a atualidade e o humor.  

A respeito da palavra “estilo”, entretanto, são necessárias algumas 

considerações sobre a dubiedade que esse termo adquire para A. de A. M. e a 

repercussão junto a seus pares. As diferentes acepções assumidas pelo vocábulo 
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mostram o momento de transformações e embates por que passavam as 

concepções de literatura para o autor. O prosador é altamente comprometido com a 

renovação literária, mas se encontra na contingência de empregar uma terminologia 

que não corresponde adequadamente às novas formas estéticas. Os meios 

empregados pela vanguarda são opostos à noção de estilo como expressão 

pessoal: a denúncia do artifício literário; a recusa ao ornamento e à representação 

mimética realista rompem com o automatismo presente na recepção da obra de arte, 

conferindo-lhe autonomia e eliminando os traços subjetivistas ainda persistentes do 

Romantismo (GELADO, 2006, p. 26).  

A palavra estilo aparece de forma depreciativa nas cartas e crônicas e é 

associada ao passadismo literário, representando a “Maneira de escrever correta e 

elegante; linguagem aprimorada” (AURÉLIO, 2004, versão eletrônica), como 

observamos na carta de 17 de dezembro de 1927:  

 
 
Mesmo o bigode. Petulante diz você. Seja. Mas há em mim qualquer coisa 
que não pareça petulante? Tudo o é. Desde o estilo até o nome.  
Falei em estilo. Besteira. Não tenho estilo. Ninguém tem estilo. Só o René 
Thiollier. Coitado. (MACHADO, 1997, p. 66). 
 
 

Nesses curtos parágrafos, as breves sentenças aludem a questões que 

causaram impacto quando foram publicadas as primeiras obras do jornalista e que 

se projetaram na leitura do seu legado, além do incômodo diante do termo que 

sugere algo obsoleto. A “petulância” percebida pelo missivista circula nos juízos 

proferidos acerca dos seus primeiros textos e são carreados para a construção do 

perfil “aristocrático”, “cruel” e “independente” nos textos escritos após a morte de A. 

de A. M. Por outro lado, a recusa feita com extrema dureza aparece, na carta, como 

resultado da postura militante, insuflada também pela confidencialidade do gênero 

que dá azo às manifestações menos polidas e, até mesmo, intolerantes: 

 
Incorporando com gosto as atitudes típicas da geração que se imbuiu do 
papel de agente da mudança, a irreverência, o bom humor, com frequência 
se traduziam nos trocadilhos e na ironia mordaz em relação aos que não 
entendiam a renovação ou a ela se opunham de modo sistemático, 
qualificando-os, sem rodeios, de “besta”, “azêmola”, “imbecil”, “trouxa”, 
“burro”, etc. (LARA, 1997, p. 20). 
 
 

No solo “Calíope Tropical” (11/09/1926) de Saxofone, o jornalista, além de 

apontar a sua mira para a confusão entre prosa e retórica, rebate as recepções 
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negativas de suas críticas enfáticas e sem tergiversações. Percebe-se uma 

continuidade com o texto epistolar, em que se nega a amenizar ou disfarçar o que 

percebe como ridículo e ultrapassado. A ojeriza ao “Falar bem”, tanto se refere ao 

que predominava na prosa literária na época, vista como ornamental e pomposa, 

quanto à concordância e os elogios para essa forma. A função de jornalista é “tomar 

nota” e não buscar a anuência do criticado: 

 
 
Eu sei que estou sendo irritante. Paciência. Sei perfeitamente que nesta 
terra o que estou fazendo se chama falar mal. Paciência. É sempre melhor 
do que falar bem. Compreendam-me. 
João Felipe, que foi ministro de Floriano e hoje é professor jubilado da 
Politécnica do Rio, velhinho moço de um sarcasmo estupendo desabafou 
certa vez comigo: 
— Eles são besta [sic] e não querem que a gente tome nota. 
Eu tomo sim. (MACHADO, 1983a, p. 165). 
 
 

Compreende-se a dura crítica ao escritor René de Castro Thiollier (1884-

1968) que, apesar de envolvido nos projetos modernistas — participando da 

Semana de Arte Moderna, colaborador e mantenedor da revista TR —, ainda produz 

artigos e obras com o feitio finissecular. O missivista chama a atenção, 

insistentemente, para a necessidade em coincidir a renovação tanto na forma quanto 

no conteúdo. Fica subentendido que a colaboração de Thiollier, amigo de Paulo 

Prado, nunca foi totalmente aprovada por A. de A. M. que, nas cartas, rejeita, sem 

meios termos, a produção do escritor.  

Na correspondência com Mário de Andrade, a desaprovação é mais 

sarcástica. Quando editor da Revista Nova, A. de A. M. recebe uma carta tida por 

inconveniente, em que Thiollier demanda sua participação no projeto: “O Paulo não 

me convidou propriamente para colaborar na revista, mas deu-me [sic] a entender 

que a revista publicaria com prazer os meus trabalhos.” (THIOLLIER, cf. Anexo, 

Carta 11). A. de A. M. (23/06/1931) solicita a intervenção de Mário de Andrade:  

 
 
Juro que reproduzi textualmente. Goze sobretudo o final. Goze também 
minha indignação corretíssima. Você que já está aí, dentro da natureza, em 
comovedora amizade com os seres irracionais, não poderá me enviar o 
rascunho da resposta que devo dar a esse nosso irmão inferior? (cf. Anexo 
3, Carta 11). 
 
 

Mas, existem outros motivos que criaram tanta indelicadeza e irritação, além 

da desaprovação de longa data. Mário de Andrade, em 23 de junho de 1932, 
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comunica o afastamento do cargo de editor pelo fato de se sentir mal com os 

pedidos de publicação de textos que, a seu ver, não teriam qualidade e adequação 

aos propósitos da revista:  

 
Outra coisa que me dá fortes e contínuas contrariedades, são os que 
solicitam de mim a honra de colaborarem na RN. As mais das vezes 
mandam seus primores, e estes são tão mesquinhos, que até vergonha de 
mostrar eu tenho, não mostro, rasgo, finjo não receber, e outros meios de 
enganar a vida. (ANDRADE in: MACHADO, 2001, p. 45). 
 
 

O “caso” Thiollier é uma amostra da reprovação da persistência do estilo em 

seu aspecto considerado negativo, revelação da subjetividade, emprego de palavras 

rebuscadas e formas empoladas. No entanto, a falta de um termo mais apropriado 

para designar o que perseguia como forma literária e que fosse, ao mesmo tempo, 

condizente com a proposta de vanguarda, faz com que o escritor siga utilizando o 

vocábulo que, nesse sentido, surge apenas como a “Maneira de exprimir os 

pensamentos, falando ou escrevendo” (AURÉLIO, 2004, versão eletrônica).  

É o que aparece em carta a Prudente (31/12/1928), quando comenta a 

identificação de um artigo do jornalista carioca publicado sob um pseudônimo. A 

prática era comum entre os modernistas e, muitas vezes, os pseudônimos eram 

utilizados para “pregar peças” e A. de A. M. costumava ser alvo constante de 

brincadeiras dos autores supostos. Na carta, o missivista responde a Prudente o que 

havia denunciado sua autoria. Depreende-se outro ponto importante para A. de A. 

M. em relação à renovação literária, a espontaneidade:  

 
Quanto ao artigo sobre o Ronald que é que você está pensando? 
Esmeraldinos Bandeiras pegam uma vez ou duas. Depois você não conta 
com o seu estilo. Você ignorava que tinha estilo? É o melhor modo de 
possuir um. (MACHADO, 1997, p. 117). 
 
 

Entretanto, a ressonância junto à crítica, em associar a palavra estilo à sua 

forma de escrever, não é bem recebida a princípio. A extrema objetividade e a 

sequidão dos textos de A. de A. M. perturbam, e os seus anos iniciais de 

participação no movimento modernista se concentram em explicar, seja através das 

cartas ou das crônicas publicadas nos jornais e revistas, o valor da nova escrita, que 

não encontrava parâmetros na avaliação dos críticos.  

O “estilo” de A. de A. M. gera espanto e “desorienta”, mesmo que seus textos 

circulem após o impacto das experimentações formais mais expressivas da Semana 
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de Arte Moderna. O experimentalismo na prosa é discutido com Prudente e, pelas 

cartas, conseguimos retomar o estranhamento provocado pela publicação de Pathé-

Baby, ainda que seja considerado um livro inovador. Curiosamente, o desconforto 

provém dos próprios modernistas. O estilo rápido e cortante é sentido como 

impessoal, sem a demonstração da subjetividade do autor e tampouco de 

sentimentos pelo que é narrado. É o que aparece na resenha escrita por Sérgio 

Buarque de Holanda, publicada no sexto número da revista TR (junho de 1926) e 

considerada uma das melhores avaliações sobre a obra.  

Ao longo das cartas a Prudente, ocorrem vários pedidos de A. de A. M. para 

que o amigo consiga a colaboração de Sérgio Buarque para a revista. Finalmente, o 

autor de Raízes do Brasil escreve o texto tão solicitado e escolhe como objeto de 

avaliação o livro do próprio A. de A. M. Reproduzimos os parágrafos do texto de 

Sérgio Buarque que são alvos de comentários do missivista: 

 
O autor de Pathé-Baby cabe perfeitamente bem dentro das tendências e 
correntes modernistas em tudo quanto nelas corresponde à fórmula 
estupenda de Jean Cocteau: “Nosso papel daqui pra diante será o de 
esconder a poesia por debaixo do objeto.” Livro seco, quase todo de frases 
incisivas e cortantes que nem tiririca. Irritante por isso mesmo. Mas por 
outro lado, em compensação, pedaços onde se derrama um 
sentimentalismo bem brasileiro, terno e comunicativo, como esse colosso 
que é o “Flama da saudade”.  
[...] De fato Pathé-Baby desmente com tanta segurança e tão bem a ideia 
que a gente podia fazer de um livro onde um homem do nosso Extremo-
Ocidente contasse suas peregrinações pelo outro lado da Terra, que se 
sente uma certa hesitação em classificar ele do mesmo jeito com que se 
classifica quase todos os nossos livros, ainda os mais modernos. 
Desorienta. 
Isso quanto ao livro. Quanto ao autor, pelo que ele nos apresenta hoje, há, 
infelizmente, muito menos que dizer. Ele próprio nos dá pouco a perceber 
de sua alma e mesmo que a gente chegue a descobrir não será talvez o 
melhor dela. (HOLANDA, Nº 6, 06 de julho de 1926, p. 3, grifo nosso). 

 

  A carta a Prudente é de 02 de julho de 1926 e nela aparece a discordância 

parcial do juízo emitido por Sérgio Buarque de Holanda. Em sua primeira obra, o 

cronista empenha-se em buscar a expressão alternativa ao que considera os dois 

males que grassavam pela literatura brasileira: a eloquência e o sentimentalismo. A. 

de A. M. defende um estilo objetivo em que o autor trate os assuntos de forma 

franca, sem eufemismos ou atenuações e, sobretudo, com irreverência. Por isso, a 

obra é sentida como pouco expressiva emocionalmente, além de não apresentar o 

melhor “de sua alma”. PB aproxima-se mais da concepção do prosador que se 
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considera “fanático da reportagem pura e simples. Não há lugar nem espaço para 

dizer mais. Nem necessidade.” (MACHADO, 1983b, p. 236). Fazer instantâneos da 

realidade, recolher as falas das pessoas nas ruas, captar os flagrantes inusitados 

das gafes dos europeus, e também do viajante brasileiro, além das técnicas de 

montagem cinematográfica, são as bases da construção de Pathé-Baby.  

Apesar de Sérgio Buarque perceber, citando Jean Cocteau (1889-1963), que 

a literatura moderna elide a poesia para apresentar plenamente o objeto, ainda 

assim insiste na revelação da subjetividade. Por isso, A. de A. M. rejeita o 

julgamento de que não está presente no livro, pois o estilo sintético e “debochativo” 

foi sua opção expressiva: 

 
Prudente, você não recebeu minha carta de há vinte dias mais ou menos 
então. Nela acusei recebimento ensaio sergiano que me satisfez embora 
fizesse erro comum falta de A. de A. M. em Pathé-Baby. Eu estou lá 
inteirinho quer queiram quer não. Livro incisivo? Eu sou incisivo. 
Debochativo? Eu sou debochativo. Seco? Não acho. Mas se é é porque eu 
sou também. E assim por diante. Isso não quer dizer que ensaio seja ótimo. 
Eu achei. Sinceramente. Piada nosso romantismo excelente. E outras 
coisas mais. (MACHADO, 1997, p. 38-39). 
 
 

Encontram-se alguns desdobramentos sobre o texto de Sérgio Buarque ao 

longo do ano de 1926. A. de A. M. escreve crônicas para explicar o estilo objetivo e 

“seco”, além de o assunto pontuar outras cartas. No solo de Cavaquinho (20/11/ 

1926), “Uma qualidade moderna”, há a defesa da desmistificação na literatura, a 

escrita sem torneios verbais elaborados e eruditos, a objetividade na expressão das 

ideias, ainda que não sejam agradáveis ou sublimes. O solo é mencionado de forma 

breve com Prudente, que é informado de todas as entrevistas e folhetins publicados 

por A. de A. M. acerca do Modernismo entre os anos de 1926 e 1927, onde 

aparecem as explicações sobre o “estilo”.  

Na crítica de Sérgio Buarque, a ideia de Cocteau — “Nosso papel daqui pra 

diante será o de esconder a poesia por debaixo do objeto” — explicava o estilo 

“seco” e “irritante” do prosador. Na crônica de A. de A. M., é encontrada uma 

retomada sutil dessa proposição. É feita a crítica ao excesso de “verbalismo” que 

tornava a literatura como algo distante da realidade. Destacamos o fragmento da 

crônica que dialoga com a frase de Jean Cocteau citada por Sérgio Buarque de 

Holanda: 

Outra modalidade do pavor de afirmar que tanto prejudicou o 
desenvolvimento intelectual no Brasil se encontra para mim no próprio estilo 
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literário. Isto é: a palavra como disfarce do objeto. O literato nunca chamava 
a cousa pelo nome. Nunca. Arranjava sempre um meio de se exprimir 
indiretamente. Com circunlóquios, imagens poéticas, figuras de retórica, 
metalepses, metáforas e outras bobagens complicadíssimas. Abusando. 
Ninguém morria: partia para os páramos ignotos. Mulher não era mulher. 
Qual o quê. Era flor, passarinho, anjo da guarda, doçura desta vida, 
bálsamo de bondade, fada, o diabo. Mulher é que não. Depois o sinônimo 
difícil. A própria cousa não se reconhecia nele. Nem mesmo a palavra. 
Palavra. Tudo fora da vida, do momento do ambiente [sic]. Nada de pão 
pão, queijo, queijo. Não senhor. Escrever assim não é vantagem. Mas pão 
epílogo tostado dos trigais dourados, queijo acompanhando vacum da 
goiabada dulcífica sim. É bonito. Disfarça bem a vulgaridade das cousas. 
Canta nos ouvidos. (MACHADO, 1983a, p. 203, grifo nosso). 

 

As indicações no parágrafo acima são importantes para o entendimento da 

prosa buscada pelo escritor. O cronista defende que a literatura moderna apresenta 

diferença dos movimentos anteriores pela vitalidade e pela “capacidade de se 

afirmar”, isto é, por não encobrir a realidade com um número excessivo de figuras de 

linguagem, amenizando ou disfarçando os conceitos mais rudes, ao contrário de 

uma literatura “fora da vida, do momento do ambiente.” 

A entrevista concedida a Peregrino Jr., em 03 de julho 1927, para O Jornal do 

Rio de Janeiro, retoma a discussão de forma mais direta. Após um ano da 

divulgação da resenha de Sérgio Buarque, as asserções do amigo ainda perseguem 

A. de A. M. O ângulo discutido, dessa vez, é diverso e amplia o conceito 

apresentado na crônica “Uma qualidade moderna”. Se antes a poesia era referida 

como o excesso, o que encobre o objeto a ser retratado, na entrevista se postula 

uma nova poética. Objeto e poesia são inseparáveis: 

 
A fórmula de Cocteau é inaplicável aqui 

 
A fórmula de Cocteau que tanto agrada a Sérgio Buarque de Holanda — 
esconder a poesia debaixo do objeto — é de dificílima aplicação no Brasil. 
Porque aqui a poesia ainda encobre o objeto. Envolve-o de tal forma que é 
impossível separá-la dele. Ou relegá-la para segundo plano. Todo o objeto 
é poético. Na sua essência. Fixá-lo equivale a poetar. Poderão dizer que 
isso não é privilégio de brasileiro. Não há dúvida. Não é mesmo. Mas entre 
nós, por várias circunstâncias, até a vida administrativa é poesia. E poesia 
objetiva. Que a gente apalpa. É só querer. (MACHADO, 1983a, p. 283-284). 

 

 É possível traçar um paralelo com os procedimentos de vanguarda já 

mencionados, cujos meios concorrem para desautomatização e autonomia da obra 

de arte. Postulamos, entretanto, a possibilidade de que a proposta de literatura 

defendida por A. de A. M. é um indicativo de uma estética que só alcançaria sucesso 
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décadas mais tarde. Apontamos uma coincidência de seus princípios em relação à 

construção de uma nova poética, como será concebida por João Cabral de Melo 

Neto (1920- 1999). Não afirmamos que João Cabral tenha buscado influências na 

prosa de A. de A. M., mas fazemos uma analogia entre os objetivos almejados por 

ambos. Assim, “Todo o objeto é poético.” (idem). Não existem temas mais, ou 

menos, dignos de poesia. É interessante o posicionamento de A. de A. M. que se 

aproxima de conceitos usados pelo poeta pernambucano para afastar-se da ideia de 

poema como texto grandiloquente e confessional.  

Captar a essência de um objeto e descrevê-lo em sua concretude aproxima-

se da atitude cabralina de objetividade diante do tema a ser explorado, desbastando 

todo o excesso de subjetividade e de palavras, sendo aquela indesejável e 

atrapalhando a plena apreensão do que se pretende descrever. A existência do 

poema, apesar do poeta, é proposição análoga a de uma prosa que, por 

mecanismos de concisão e precisão, expresse toda a “pura poesia” inerente aos 

personagens e histórias a serem narrados, apesar do ficcionista. A opção pela 

autonomia do objeto permitindo apreender a realidade sem “véus de alegoria” é uma 

obsessão para o prosador modernista. 

O estranhamento provocado pela escrita de A. de A. M. é identificado, nas 

cartas, igualmente através das queixas referentes à revisão realizada nas crônicas a 

serem publicadas na Revista do Brasil. A opção ortográfica é desconsiderada e o 

“estilo” entrecortado, é “emendado”, como aparece em carta de 25 de setembro de 

1926: 

Recebi, Prudente estupendo, A Revista do Brasil. Pior: li. Tudo borrado, 
emendado, infame. [...] Não respeitaram em meu artigo a divisão em 
períodos. Passa. Mas por que não respeitaram a ortografia como fizeram 
com relação aos seus? (MACHADO, 1997, p. 49).   
 
 

 Os problemas continuam apesar dos pedidos insistentes para que o texto 

fosse publicado conforme sua orientação estética e ortográfica (03/10/1926): 

“Péssima revisão de minha crônica. Respeitaram mais ou menos a ortografia mas 

traíram o original.” (idem, p. 52). Outras cartas frisam o cuidado com a devida 

divulgação dos textos. A questão se prolonga e as censuras às frases sincopadas 

persistem, mesmo após a consolidação do reconhecimento de sua escrita. Em carta 

a Mário de Andrade em 1931, comenta a crítica recebida pela falta de vírgulas em 

suas frases:  
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Quanto ao conto, também de inteiro acordo. Nos elogios e nas censuras. 
Curioso que o já citado Rebelo (que por sinal se chama Eddy Cruz) 
torcendo-se todo e me desejando preliminarmente saúde disse a mesma 
coisa: final “genial”, excesso de graça. Só que acrescentou: a falta de 
vírgulas. Não compreendem que eu escrevo para ser lido depressa. Não 
quero que o leitor tropece em vírgulas. (cf. Anexo 3, Carta 11). 

 

Ainda a respeito da questão linguística, discute-se, nas cartas, uma ortografia 

que seja mais adequada à língua brasileira. Para além da tomada de posição a ser 

respeitada, já que nesse momento o padrão escolhido podia conotar a defesa, ou 

não, da renovação linguística e literária, sendo também sua queixa mais constante 

“Mas cuidadíssimo com a revisão!/ E me respeitem a ortografia por amor de vocês 

mesmos!” (MACHADO, 1997, p. 57, grifo do autor), discute-se um registro 

ortográfico que capte a prosódia do brasileiro. Na carta a Mário de Andrade 

(01/03/1927), o missivista analisa a ortografia empregada pelo escritor no livro de 

contos Primeiro Andar. São percebidas inconsistências nas formas adotadas pelo 

escritor. Também transparece o problema em conseguir um registro que consiga 

comportar a diferença entre o Norte (o falar nordestino) e o Sul (o falar do sudeste): 

 
Por exemplo: porque é que você escreve siléncio e não silêncio, influéncia e 
não influência? Preferindo a grafia de Gonçálvez Viana à da comissão 
portuguesa da reforma ortográfica. Eu acho esta preferível. Para nós 
brasileiros ao menos. Está mais de acordo com a prosódia de todo o Brasil 
tirando o Norte. Nós falamos fechado. 
Aliás eu penso que nesse assunto você não tem ainda opinião segura. No 
Primeiro andar encontro porêm e porém. A primeira grafia do ditongo é mais 
brasileira ao meu ver.[...] 
Eu acho que a prosódia principalmente deve ter grande espaço fixador na 
sua prometida gramatiquinha. [...] 
Pode ser que muita coisa seja resultado de revisão apressada. E no meu 
Brás, etc. apesar do muito cuidado que tive vai haver também bastante 
incoerência ortográfica. [...] 
Meu Deus do céu. Tenho até vergonha do que estou escrevendo. Mas é 
porque tudo em você me interessa profundamente. Sei que em você tudo é 
meditado. Tem seus motivos. Sua base. Por isso dou importância a tantas 
coisinhas. (cf. Anexo 3, Carta 2). 

 
 

Na carta, além da prosódia a ser contemplada na provocativa gramatiquinha 

proposta por Mário de Andrade, também aparecem questões de ordem sintática e 

semântica que interessam na criação de um registro brasileiro. O missivista se 

detém no emprego das palavras “onde” e “aonde” que, no registro oral dos dias de 

hoje, apresentam um uso muito próximo ao padrão de fala registrado pelo escritor na 

década de 1920. O único equívoco é a previsão que um dos termos desapareceu 
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com o tempo. O uso, percebido como característica do falar caipira, continua 

difundido, contemporaneamente, nos registros orais urbanos:  

 
 
Outra coisa: para quê diferenciar aonde de onde? Bem sei que são coisas 
diferentes. Mas no Brasil a gente diz: Onde você vai? Lá onde eu fui, etc. O 
caipira ainda usa aonde. Mas na cidade ninguém. (X) [...] 
(X) O que eu quero dizer é que aonde indicando movimento está abolido. 
Antes de empregá-lo ninguém pensa antes se ele indica ou não movimento. 
O caipira diz: Aonde eu pus isto? E na cidade seja indicando ou não 
desapareceu completamente. (idem). 
 
 

Mas se a incompreensão rende críticas e protestos, as apreciações positivas 

ao “estilo” de A. de A. M. são dignas de nota e animam o prosador. Na 

correspondência com Manuel Bandeira, há registro da boa acolhida dos textos do 

jornalista. Ao comentar uma das possíveis colaborações para a revista TR, — 

embora a circulação tivesse sido encerrada, A. de A. M. alimentava a expectativa de 

que ela voltasse a ser editada, — Manuel Bandeira (13/10/1926) fala da inovação 

alcançada pelo prosador e do papel que ela desempenha no movimento modernista: 

 
Quanto à minha prosa, não dou a ela a menor importância: me sinto como 
um cavaleiro desmontado. Ainda ultimamente no 2º nº da Revista do Brasil 
tive essa impressão comparando envergonhado as minhas notas à prosa 
tão ágil, tão moça! de você - sempre admirável na argumentação - do 
Prudentico, do Ribeiro Couto, do Gilberto Freyre. Como vocês escrevem 
bem! Me dá dor de corno, palavra! Ora numa revista de vanguarda, como 
"Terra roxa" importa que demos sempre o melhor de nós mesmos. Porque 
quando se cai na vanguarda o resto da tropa passa por cima... (BANDEIRA, 
cf. Ref. Anexo 4, Carta 32). 

 

Manuel Bandeira, em outras cartas a A. de A. M., reclama da sua 

“incapacidade” para a prosa e o deslocamento diante das produções de vanguarda. 

Reconhecido como um precursor do movimento, há cuidado em suas investidas ao 

perceber o arrojo de certas propostas que, nem sempre, são concordes com sua 

escrita. O temor de Bandeira de ser “esmagado” por não escrever como a vanguarda 

é rebatido por A. de A. M. que modifica o sentido da frase da carta, em uma das 

crônicas sobre os (des)caminhos que o movimento já apresenta no ano de 1926. As 

palavras de Bandeira ajudam A. de A. M. a compor o solo “Cavacão” (06/11/1926) 

em que critica o “pega modernista”:  

 
 
E depois a gente não deve se preocupar tanto com os erros alheios. Eles só 
prejudicarão os que os cometerem. O que reverterá exclusivamente em 
benefício dos demais. A asneira dos outros é sempre uma vantagem para 
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nós. Principalmente se combater ao nosso lado. “Quando se cai na 
vanguarda (tiro estas palavras de uma carta que recebi há poucos dias do 
estupendo Manuel Bandeira) o resto da tropa passa por cima.” Para os que 
caminham pois nenhum mal advém desse tombo. O coitado é que fica 
esmigalhado. Pior para ele. A gente não tem nada com isso. Nem disso 
culpa. (MACHADO, 1983a, p. 195). 
 
 

Outro ponto de contato entre as concepções de A. A. M. e Manuel Bandeira 

refere-se à língua a ser empregada nas obras literárias, que reponta como outro 

tema importante nas composições do autor de PB e ocupa um espaço considerável 

nas cartas. A concepção bandeiriana é encontrada nas cartas a Mário de Andrade 

(sobretudo nos anos de 1924 a 1928) e no ensaio “Apresentação da Poesia 

Brasileira” (cuja primeira versão é de 1945), e aponta os perigos em “forçar a nota” 

na criação de uma língua brasileira durante o Modernismo. Mas, certamente, a 

melhor síntese da ideia bandeiriana sobre o português falado no Brasil aparece nos 

versos da “Evocação do Recife”, do seu livro de poemas mais aclamado pela 

conquista equilibrada nas experimentações métricas e linguísticas, Libertinagem, de 

1930: 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 

Ao passo que nós 
O que fazemos  
É macaquear 
a sintaxe lusíada (BANDEIRA, 2009, p. 109). 
 
 

O autor de PB também critica o artificialismo de produções que, ao tentarem 

criar uma “fala brasileira”, exageram e se esquecem da variedade que compõe o 

português falado no Brasil. Como nos versos bandeirianos, para o jornalista o “erro” 

gramatical é recurso expressivo na fala popular. O emprego repetido e sistemático 

do que é considerado desvio da norma padrão desfigura a linguagem coloquial: 

 
 
Proseia-se hoje como se proseava há cinquenta anos. Ou mais. Sem a 
mínima diferença. Porque mesmo essa preocupação de sintaxe brasileira 
(no que se refere a colocação de pronomes principalmente) os nossos 
românticos já possuíam. Com uma vantagem: neles essa preocupação não 
era tão absorvente. Escreviam brasileiro com toda naturalidade, quase que 
sem o perceber. Hoje se escreve brasileiro, por sistema, por ser moda. 
Resultado: leva-se uma dicção muito incerta que submetida a regras 
sistematicamente aplicadas vira falsa. Na boca do povo o erro gramatical 
vem espontaneamente e não fatalmente. Reforçando a intenção da frase. 
Dando de graça, pitoresco ou que seja. E mais na língua falada que na 
língua escrita. Surge aqui e não surge ali. E muda conforme o lugar. Não há 
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língua brasileira. Há língua rio grandense do sul, há língua mineira, há 
língua pernambucana e assim por diante. (MACHADO, 1983a, p. 283-284). 
 
 

 O texto supracitado é parte da entrevista concedida a Peregrino Jr. na qual 

atenta para o fato de que a língua varia de acordo com o registro (oral ou escrito), o 

nível cultural e o lugar em que é produzida e o autor recusa a padronização. A 

afirmativa é ousada devido a vários fatores. Primeiro, por pertencer a um escritor 

cuja obra é constituída pela contundência e pelos traços fortes e marcantes da 

caricatura. Segundo, o jornalista recupera o fato de que o projeto de criação de uma 

língua brasileira não é exclusividade dos modernistas. Remontando ao Romantismo, 

em uma declaração escandalosa para alguns de seus pares, observa uma 

realização mais plena de uma língua brasileira no movimento literário do século XIX. 

Manuel Bandeira relembra a herança deixada pelos escritores românticos sobre um 

registro mais simples e prosaico:  

 
 
Os modernistas procuraram exprimir-se numa linguagem despojada da 
eloquência parnasiana e do vago simbolista, menos adstrita ao vocabulário 
e à sintaxe clássica portuguesa. Ousaram alargar o campo poético, 
estendendo-o aos aspectos mais prosaicos da vida, como o tinha feito ao 
tempo do romantismo Álvares de Azevedo. (BANDEIRA, 2009, p. 1001). 
 
 

Trazer a linguagem falada pela população torna-se essencial na prosa de A. 

de A. M., contudo respeitando os traços que diferenciam os falares existentes no 

Brasil, indo contra a estilização forçada. Lograr essa naturalidade ao exprimir uma 

fala brasileira é sinônimo, para o prosador, de moderno. Em carta de 28 de abril de 

1926, quando comenta o conto “Maria da Glória” 27, de Prudente, formula a proposta 

moderno = brasileiro:  

 
Seu carinho de pai, Prudente, não se enganou. Eu também quero bem a 
Maria da Glória. Palavra. Sérgio Milliet também. Mário também. Toda a 
gente também. Cousa de Machado de Assis moderno. Talvez me engane. É 
possível. Mas achei no seu conto qualquer matiz que me lembrou mestre 
Machado. Parentesco admirável. Ou melhor: ascendência admirável. 
Machado é o que temos de bom, de mais puro. Pena que não fosse 
brasileiro. Paciência. Você o é. Bravos portanto. (MACHADO, 1997, p. 33). 

                                                 
27 O conto narra a história de uma moça atraente, Maria da Glória, que se apaixona por um marinheiro, Cândido 

Magalhães. A cada retorno das viagens de trabalho, Cândido torna-se mais indiferente com a namorada e ela 
cada vez mais atraída. A alegria e o encanto de Maria da Glória, que despertava o desejo de todos a seu redor, 
desaparecem com a negligência do namorado. Ao saber das queixas de Maria da Glória sobre sua ausência e 
comportamento, o marinheiro termina a relação de forma violenta. Cogitando uma vingança que cause remorso, 
Maria da Glória ateia fogo a si mesma.  
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O conto é lembrado e elogiado em outras cartas como forma de estimular a 

produção literária do destinatário e animá-lo para contribuir para a revista TR. O 

missivista percebe as linhas de continuidade das produções modernistas 

confessando, em carta, o que não admite nas crônicas de jornal, nesses anos de 

militância mais intensa: o fato de que há uma “filiação possível” entre o Modernismo 

e os demais períodos da literatura brasileira. Fazemos um trocadilho com o solo de 

Cavaquinho, “Filiação impossível” (02/04/1927), que trata da situação de “criança 

jogada na roda” do movimento modernista.  

A referência na carta a Machado de Assis merece atenção. A. de A. M. 

apresenta o escritor como uma das exceções de maestria na literatura nacional 

quando comenta a “miséria” da prosa no Brasil para o amigo Prudente (carta de 11 

de julho de 1927). O missivista lamenta não encontrar a expressão de uma fala 

brasileira nas obras do escritor carioca. Cabe lembrar que pesava sobre a produção 

machadiana, no início do século XX, a avaliação de ser dissociada de uma 

expressão mais nacional. A. de A. M. não se diferencia muito da crítica que vigorava 

entre os modernistas conforme esclarece Roberto Schwarz. Machado de Assis era 

visto como  

o clássico nacional anódino. Embora fosse coisa assente, a grandeza de 
Machado não se entroncava na vida e na literatura nacionais. A sutileza 
intelectual e artística, muito superior à dos compatriotas, mais o afastava do 
que o aproximava do país. O gosto refinado, a cultura judiciosa, a ironia 
discreta, sem ranço de província, a perícia literária, tudo isso era objeto de 
admiração, mas parecia formar um corpo estranho no contexto de 
precariedades e urgências da jovem nação, marcada pelo passado colonial 
recente. Eram vitórias sobre o ambiente ingrato, e não expressões dele, a 
que não davam sequência. Dependendo do ponto de vista, as perfeições 
podiam ser empecilhos. (SCHWARZ, 2012, p. 12-13, grifo do autor). 
 
 

A trajetória de A. de A. M. não é linear, porquanto passa da recusa às 

manifestações modernistas no início da carreira jornalística até a participação 

através de experimentalismos radicais na prosa. Por isso, encontramos posturas que 

se chocam quando consideradas em conjunto. Assim como afirma o pioneirismo 

romântico na criação de uma expressão literária mais brasileira, também faz a 

defesa da “filiação impossível”, em textos escritos em um intervalo de tempo muito 

próximo.  

Destarte, sua opinião a respeito de Machado de Assis também não possui 

regularidade. Quando escreve a Prudente avaliando o conto, a questão de uma nova 

forma literária estava na ordem do dia de suas buscas literárias e afirmação como 
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escritor, daí a restrição à obra machadiana. Mas, conforme outros problemas 

começam a tomar corpo em suas produções, principalmente, no que concerne à 

expressão da nacionalidade em literatura, A. de A. M. resgata o ponto de vista de 

Machado de Assis presente no ensaio “Instinto de nacionalidade” (1873).  A partir 

das proposições machadianas, escreve uma resenha para o livro de Mário de 

Andrade, Macunaíma (1928). O incômodo diante da “famigerada brasilidade atrás da 

qual correm suados e errados desde muitos anos os escritores deste Brasil tão 

imenso mas tão arraial ainda” (MACHADO in: RAMOS Jr., 2012, p. 277), faz com 

que se interesse pelo “sentimento íntimo” em vez de uma expressão temática e 

linguística pitorescas, como aparece na resenha publicada na RA em setembro de 

1928: 

Há que tempo Machado de Assis dizia por outras palavras que ser escritor 
brasileiro não é tão simplesmente cantar o índio e botar numa paisagem 
ipês em flor. O Brasil não é só isso. Ou melhor: o Brasil não é isso. 
Qualquer estrangeiro é capaz de fazer um romance muito bem feitinho com 
personagens desta terra movendo-se nesta terra. Agora, o romance da terra 
só um brasileiro pode escrever. E há de escrever passando além do visível 
e do palpável. Não se contentar com aquilo que a terra oferece e mete pelos 
olhos da gente adentro. Mas sofrer o sofrimento da terra, gozar o gozo da 
terra, rir o riso da terra, viver a vida da terra. (ibidem). 
 
 

Os temas se entrelaçam de destinatário a destinatário, repercutindo os 

impasses e a tentativa de consolidar a própria escrita, tachada de impessoal, 

“irritante”, sendo explicada nas crônicas e cartas. O marco da obra do escritor, o livro 

de contos ítalo-paulistas BBBF, contudo, possui uma recepção que modifica o 

panorama apresentado. A princípio, o escritor já experimentado das ressalvas sobre 

seu “estilo”, apresenta-se cético sobre as avaliações a respeito do livro e expressa 

temor de uma recepção pouco favorável, o que se comprova pela insistência no 

pedido da opinião franca de Prudente, bem como o recolhimento dos textos 

publicados no Distrito Federal. O amigo Prudente é o difusor da obra no Rio de 

Janeiro, responsável por distribuir exemplares, um dos quais, ironicamente, o 

epistológrafo diz ser para a Academia Brasileira de Letras, a instância de 

consagração da literatura naquele momento: 

 
Depois de uma solene conferência com ex-trêfego e hoje paquidérmico José 
Clemente resolvi enviar para aí mais oito exemplares do Brás. O do País 
deve ser entregue ao Alves de Souza. O da Academia você fará o favor de 
levar pessoalmente com este aspecto: sapatos de fivela, calças de veludo 
verde presas por um laço de fita amarelo (de raiva) pouco abaixo do joelho, 
meias vermelhas de seda gaulesa, casaca azul bordada a ouro, rendas no 
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peito, a comenda da Ordem de S. Tiago, e um revólver Colt disfarçado 
dentro do chapéu de três bicos. Primeiro você mata o Coelho Neto e o 
Felinto. Depois você faz a entrega do Brás. Com estas palavras: Muito 
senhora minha! Aqui vos entrego este opúsculo que é para vos irritar! 
Amanhã tem mais! (MACHADO, 1997, p. 72).  
 
 

O contraste entre os elementos associados a uma literatura conservadora 

(veludos, sedas e a comenda da Ordem de Santiago) e o que representa a 

modernidade explosiva (na figura de um revólver Colt) é uma relação que aparece, 

primeiro no espaço das crônicas, para tratar da luta entre renovação e passadismo 

literário (23/10/1926). Nesse solo, “Subsídios para a história da independência” 

(1983ª, p. 183), A. de A. M. recusa o entendimento de uma renovação apenas formal 

pelo Modernismo, problema, conforme visto, se estende para a compreensão da 

própria obra.  

Entretanto, BBBF é recebido efusivamente como uma realização equilibrada 

do “estilo” entrecortado e da mescla linguística, considerado o melhor livro do artista. 

O lançamento do livro de contos coincide com o momento em que o grupo 

modernista continuava coeso na proposta de renovação literária. Logo depois, a 

produção literária de A. de A. M. reduz abruptamente o ritmo e o escritor se volta 

para os estudos históricos. BBBF é, portanto, um livro divisor para a carreira de A. 

de A. M. Os elogios vindos dos amigos modernistas causam curiosidade e surpresa, 

como aparece em carta a Prudente (06/04/1927): 

 
Drummond escreveu crítica Brás Diário de Minas. 
Interessante.  
Não se esqueça de mandar as que lhe caírem sob os olhos aí. 
Principalmente a sua (se é que você escreve mesmo, o que eu duvido). 
Bom. [...]/ Meu livro não é estupendo, não. Vá debochar outro. É meu. Só. 
Mais nada. Isso eu faço questão que você reconheça. Ou não faço. Não sei 
bem. Faço que você reconheça. Você que é estupendo. (MACHADO, 1997, 
p. 77). 
 
 

O interesse despertado pela crítica de Drummond foi comunicado ao poeta 

imediatamente. Um dia após registrá-lo em carta a Prudente, A. de A. M. escreve 

agradecendo a Drummond pela distinção certeira sobre “estilo” do escritor. Na 

resenha, há o destaque para a utilização de procedimentos que lembram as novas 

técnicas e artes (o jornal e o cinema) e a “secura” entendida como o meio de 

extinguir o verbalismo literário, precisamente, o cerne da proposta de A. de A. M.:  
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O que você disse do meu Brás, Bexiga e Barra Funda não só me comoveu: 
interessou-me sobretudo. 
O trecho sobre o livro, o jornal e o cinema está certíssimo. 
Embora você não queira eu explico a originalidade: E explico muito 
facilmente com uma observação sua: Drummond, eu sou inimigo da 
literatura. Compreendeu agora? Eu não quero escrever livros, eu não quero 
fazer literatura. Assim sendo dou ao que escrevo uma aparência não 
livresca, não literária. 
Você diz que eu quis matar a literatura. Adivinhou. Quis mesmo. Você 
acrescenta que eu matei. E isso lhe agradeço.  
Escreva-me sempre que puder. Faço questão de conversar a miúdo com 
um sujeito da sua força. (MACHADO, cf. Anexo 3, Carta 1). 
 
 

  A celebração por “matar a literatura” se une à recepção positiva de setores 

mais tradicionais da crítica. O parecer positivo de João Batista Ribeiro de Andrade 

(1860-1934) é recebido efusivamente conforme declara a Prudente (06/05/1927). 

Para A. de A. M., o sucesso pessoal não conta (“Porque eu não tenho importância.”), 

mas o reconhecimento da qualidade do que chama de “revolta da geração”: 

 
Seu Prudente! Você nem calcula. Mal enguli [sic] a crítica do Janjão Ribeiro 
(que Ribeiro, nada: Amazonas) meti os mata-piolhos na cava do colete, 
sacudi o corpo, avancei para o espelho dei uma umbigada contente e berrei: 
Eta nós! 
Tal qual o Oswald fez uma tarde em Paris. 
Note que eu disse: Eta nós! Não: Eta: eu! Porque eu não tenho importância. 
Nem da crítica do velho e nem fora dela. Pois está claro. O que tem 
importância é a revolta da geração. 
Veja só que maravilha. Nós avançamos. Bom. Dando soco e paulada. Muito 
bem. E de repente surge da trincheira inimiga um velhote e grita: Aí, 
macacada! Pau neles!  
Não é formidável? Puxa, se é! 
Porque é preciso não esquecer que João Ribeiro Fernandes nasceu em 
Laranjeiras (Estado de Sergipe) a 24 de junho de 1860. Vai fazer portanto 
67 anos que vê a salvação da literatura brasileira “no horror à imitação das 
formular e das escolas ultramarinas.”(MACHADO, 1997, p. 82-83). 
 

 
O contentamento transparece nos trocadilhos com o nome do crítico (João 

Ribeiro – Janjão Amazonas), uso de expressões populares (Eta nós!, mata-piolhos) 

e pela profusão de pontos de exclamação, pouco habituais para o missivista (“Se eu 

[...] não fosse inimigo pessoal dos pontos de exclamação, começaria esta carta com 

eles.”, cf. Anexo 3, Carta 15). João Ribeiro identifica a originalidade do movimento 

modernista em uma divisão formulada, inclusive pelo amigo Prudente, de que as 

obras posteriores à Semana de Arte Moderna se concentraram na criação de traços 

diferenciais em relação à vanguarda europeia. A comemoração de A. de A. M. se 
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relaciona ao parecer de que o livro consegue, por meio de uma nova elaboração 

literária, expressar aspectos da sociedade brasileira em transformação, um marco 

para literatura brasileira na inovação temática. Transcrevemos o fragmento final da 

crítica: 

E não é um livro apenas para gáudio do leitor comum. Interessa ao 
historiador, ao etnógrafo, ao linguista, ao folclorista, que buscam definir os 
matizes do Brasil novo. E na literatura, pelo documento indireto, é que se 
conhece com maior fidelidade a civilização interna, para dentro das 
fachadas, do formigueiro humano.  
Brás, Bexiga, Barra Funda marcará uma fase da novelística brasileira. 
(RIBEIRO, in: MACHADO, 1983c, p. 104). 
 
 

A. de A. M. insiste, ao longo das cartas, para que o amigo Prudente também 

faça a sua avaliação de BBBF. Na carta em que participa ao destinatário a “vitória” 

do grupo, solicita a validação de Prudente: “Espero ansioso seu artigo. Vê se você 

me explica como o já citado Mário eu ando louco para que me expliquem. /A mim 

mesmo.” (MACHADO, 1997, p. 83). O amigo leva tempo para cumprir o pedido. Em 

carta de 22 de junho de 1927, o “desaparecimento” de Prudente causa curiosidade. 

A conclamação efusiva para que o destinatário emita sua opinião é feita, 

humoristicamente, através do trocadilho com o nome do amigo e pela urgência no 

restabelecimento da comunicação, seja por carta, telefone ou telégrafo: 

 
 
Prudente, sujeito impossível, onde está você que não responde? 
Que raio de silêncio é esse? 
Que é que há, homem? 
Nem escreve pros camaradas nem pros jornais. [...] 
Escreva. Acorde. Deambule. Mexa-se. Ande. Apareça. Noticie-se. 
Telegrafe. Telefone. Sacuda-se. Imprudentize-se. (idem, p. 90). 

 

A crítica é publicada. Infelizmente, não conseguimos recuperar o artigo de 

Prudente e temos apenas as impressões de A. de A. M. O estilo do amigo, 

qualificado como cartesiano e comedido, não se exime de apontar os dados 

negativos da obra, para a admiração do missivista (24/06/1927):  

 
Gostei muito de seu artigo. Embora francês como ele só. Isto é, cheio de 
sutilezas acrobáticas. Mas claro como água no fundo. E aí também revela 
seu espírito francês. 
Os dois últimos tópicos — “Há ainda a favor...” e “Denunciando o 
equívoco...” estão ótimos, rapaz. Você é um bicho. Tem um jeitinho danado 
de esconder a pancada atrás do raciocínio abstrato. Isto é sobre cousas 
abstratas. (idem, p. 92-93, grifos do autor). 
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Nessa mesma carta, A. de A. M. comenta, detidamente, a crítica de Mário de 

Andrade sobre BBBF. Embora goste do artigo publicado, mostra os pontos 

conflitantes relativos à comparação estabelecida entre sua obra e os textos 

românticos. Sobre reaparecimento da observação da ausência de “sentimentos”, 

tratada como o “sequestro da ternura”, aponta a acuidade da crítica. Ainda que seja 

extenso, reproduzimos os fragmentos da crítica de Mário de Andrade (19/06/1927) 

que chamaram a atenção do missivista: 

 
A. M. atinge essa realidade subjetiva com uma pontaria sóbria mas certeira. 
Os tipos dele são totais e encostam de verdade na gente. Um descuido 
como aquele dos sete anos de Lisetta falarem que “as patas também 
mexem” nem chega a ser defeito, é descuido e exemplo único. Perigo mais 
guassú [sic] é a propensão prá antítese fácil. A. M. comparado com Victor 
Hugo e com Castro Alves parece enormidade. Pois está certo. Brás, Bexiga, 
Barra Funda é um milharal de antíteses. Em Lisetta isso alcança valor real 
com o finzinho mais que gostoso. Porém temos o delito grave daquela frase 
“Não adiantava nada que o céu estivesse azul porque a alma de Nicolino 
estava negra.” Isso nem como ironia vale mais e sarapanta que a autocrítica 
sem sono de A.M. derrapasse tanto. [...] 
E agora peço desculpa prá A.M. por insistir numa pergunta que infernizou 
quando estudei Pathé-Baby. Com Brás, Bexiga, Barra Funda a criança 
adquire direitos de personalidade na ficção nacional. Tem um grupo escolar 
inteirinho no livro. [...] O autor não tem coragem da própria sensibilidade. Ou 
não é bem isso não... A personalidade psicológica de A.M. me parece das 
mais interessantes. Prá mim se dá nele uma espécie de sequestro de 
ternura, porque não lhe convém sentir nem desenvolver ternura. A.M. é 
indivíduo seguro da vida e de si. [...] Os livros dele são todos uma espécie 
de obras-primas porque ele sempre realiza o que pretendeu. Não divaga 
nunca na experiência. (ANDRADE in: MACHADO, 1983c, p. 106-107). 

 
 

 O perigo da “antítese fácil” e a inadequação da fala dos personagens, 

incomodam A. de A. M. O conceito desenvolvido por Mário de Andrade é rebatido 

veementemente. Para o missivista, a apreensão da realidade envolve a percepção 

de seus aspectos contraditórios, a realidade não possui um desenvolvimento linear, 

lógico e progressivo. Sobre a fala dos personagens, A. de A. M. demonstra a 

preocupação em captar a nova dicção paulistana. O registro é cuidadosamente 

elaborado de forma que expresse a fala da criança ítalo-paulista. Sobre a ausência 

de “autocrítica moderna”, o remetente se detém em um aspecto pouco considerado 

pelos modernistas sobre a apreciação popular da arte: a admiração por elementos 

“passadistas”. A empatia por certos personagens “disfarçada” pela escrita concisa e 

direta, entretanto, agrada ao missivista: 

 
 
Com aquele negócio da antítese por exemplo eu não me conformo. [...] 
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Se a história do Gaetaninho é antítese tudo é antítese. Você está com 
pressa de chegar ao seu escritório. Toma o ônibus. O ônibus chega 
atrasado à cidade. Antítese. 
Você tem vontade tomar um refresco. Toma. O refresco lhe faz mal aos 
intestinos. Antítese. 
Sociedade Corithians v. Palestra (este então!) e Nacionalidade também são 
antíteses para o Mário. 
Não entendo. Ou melhor: entendo mas não concordo. 
A frase – “Não ad. nada que o céu est. az. pqe. a alma de Nic. est. negra.” 
— sim. Minha autocrítica pulou (ao contrário do que pensa Mário). Pulou de 
raiva, mas eu conservei a frase. Porque exprime um pensamento de 
Nicolino. E Nicolino não tem autocrítica moderna. Mário não viu isso. “As 
patas também mexem”. Antes de mais nada Lisetta não tem sete anos. Eu 
que sei a idade dela. E não conto porque idade de mulher é segredo. 
Depois juro sobre a cabeça do glorioso R. Barros e sobre as virtudes 
bandeirantes de D. Margarida que criança em S. Paulo diz pata em vez de 
pé. Diz uma a outra: Tira a pata daí!  
No que Mário acerta é na descoberta da minha ternura. Aí sim. Acerta 
assombrosamente. (MACHADO, 1997, p. 92).  
 
 

Essa é uma das cartas mais longas a Prudente, em que dá notícias de vários 

projetos como a publicação de três contos que integrarão, posteriormente, o livro 

Laranja da China. Ao fim da carta, com tipos especiais, pede sigilo sobre um novo 

projeto literário: “NOTÍCIA SENSACIONAL: Estou poetando!/ RECOMENDAÇÃO 

NECESSÁRIA: Não conte a ninguém!” (idem, p. 93). Os índices sobre a 

representação da fala popular nessa carta, a fidedignidade da representação, 

apresentam ressonâncias no próximo projeto anunciado confidencialmente. Mas, se 

antes aparece um A. de A. M. convicto de sua escrita, defendendo-a ardorosamente, 

a incursão no campo da poesia não será tão fácil e a questão da arte popular será 

um dos elementos a causar desconforto e insegurança. 

Na correspondência com Prudente, acompanha-se a trajetória de elaboração 

da antologia Lira Paulistana, na qual o missivista parece incerto com a sua atividade 

de “bardo”. O interesse pelos cantos populares, contudo, é ulterior e surge primeiro 

no jornal.  O solo “Rapsodos do Tietê”, de 11 de dezembro de 1926, A. de A. M. faz 

uma antologia das produções dos “trovadores” humildes da cidade de São Paulo. O 

interesse advém da ligação com o momento presente, cantando a Pauliceia dos 

lugares esquecidos e obscuros, bem como seus personagens saídos da “arraia 

miúda”:  

 
Nessa madrugada eu tive a revelação da poesia popular de minha terra. 
Não a poesia hoje academizada do sertão. O lirismo enluarado dos Catulo 
Paixão Cearense ou o humorismo engomado dos Jacob Passarinho. Mas a 
poesia urbana nascida de fato do dia como uma notícia de jornal. O 
comentário rimado do povo. A canção da rua. O poema do cortiço. O lirismo 
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dos salões de engraxate. Versalhada pitoresca e espontânea que canta a 
história da cidade. (MACHADO, 1983a, p. 213). 
 
 

O que capta a atenção do cronista é a ligação das modinhas com o 

acontecimento do dia. A concisão desses textos, uma das marcas obsessivas da 

escrita de A. de A. M., além da expressão dos fatos do cotidiano, fazem com que as 

canções populares se assemelhem, para o escritor, a uma notícia de jornal. 

Desconhecendo “os episódios da política e os escândalos da sociedade” (idem, p. 

213), o assunto que aparece com mais constância nas modinhas são os “crimes e 

desastres sensacionais” (ibidem). As canções recolhidas pelo jornalista tratam de 

assassinatos, infanticídio, acidentes fatais de bonde, as desastrosas enchentes 

paulistanas de início de ano, enfim, acontecimentos que estavam próximo do dia a 

dia da população e que, muitas vezes, causavam impacto direto em suas vidas. A 

irrupção do cotidiano faz com que o cronista termine o solo com o seguinte 

comentário:  

 
Eu não tenho tempo nem espaço para tirar de tudo isso as conclusões 
pitorescas e profundas que convinha. Por ora contento-me em dizer que um 
Luiz Maiorano me interessa mais que um Alberto de Oliveira. Muito mais. 
Nem se compara. E afirmarei mesmo que é com essa matéria prima que há 
que de fazer amanhã a verdadeira literatura brasileira. Escutem bem o que 
estou dizendo. (idem, p. 221). 
 
 

 A matéria literária desentranhada das situações cotidianas, mesmo nas suas 

dimensões mais trágicas, interessa ao escritor. No que diz respeito ao registro da 

voz popular, entretanto, não será um problema resolvido facilmente pelo artista e 

será um empecilho no intento de transpor esses cantos populares e efêmeros para a 

página literária. Através das cartas percebemos o difícil processo de composição da 

Lira Paulistana, que o deixava insatisfeito ao ponto de não desejar efetivamente a 

publicação do texto, quando especifica o projeto em carta a Prudente (22/12/1927): 

 
Fora disso (é segredo) estou retocando a Lira Paulistana (coleção de 
modinhas) escrito todo ele entre 5 e 25 de maio deste ano. Se você 
prometer guardar sigilo (o negócio é sério, Prudente) e quiser eu enviarei 
retalhos. Mas aviso logo que é besteira. Não presta mesmo. Por isso ficará 
inédito o livro. (MACHADO, 1997, p. 110). 
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Outras cartas tentam explicar o trabalho que estava sendo elaborado e que 

reforçam o pedido de sigilo e a avaliação rigorosa do destinatário acerca do valor 

estético da obra. A insegurança é perceptível pelos repetidos anúncios dos 

“retalhos” a serem enviados (31/12/1928): “É verdade: Vou mandar para você 

amostras da Lira Paulistana. Pela primeira vez me deixei pegar o medo” (idem, p. 

118). O envio só ocorre em 15 de janeiro de 1929, mais de um ano após a 

participação inicial do projeto. O remetente trata das seções do livro e expressa o 

receio das críticas sobre a possível interpretação de um regionalismo que tornaria 

restritivo o interesse sobre a obra: 

 
Terá duas partes: Salão de Engraxate e Perímetro Urbano. A primeira será 
o homem. A segunda a cidade. Dê (porque exijo) opinião muito justa e 
bastante severa. Faço absoluta questão. Tenho medo que o livro não seja 
sentido fora de São Paulo. (MACHADO, 1997, p. 120).  
 
 

A carta de 21 de janeiro de 1928 esclarece a origem do livro e possui 

contiguidade com a introdução do volume datada de janeiro de 1930. Para efeito de 

comparação, destacamos um trecho da carta — ausente do volume da 

correspondência com Prudente de Morais, neto: 

 
Quanto a Lira insisto na opinião desabusada. Porque o livro não é meu. 
Deu-se uma coisa curiosa. Um dia resolvi colecionar as modinhas populares 
de São Paulo. Colecionando-as, relendo-as, veio no coco a ideia de fazer 
uma. Porém de fazer pondo-me de lado. Isto é: fazer cousa igual. Em vez 
de publicar em livro as modinhas de Pierrot, Gennarinho, Apaixonado e 
outros trovadores do Brás, foi um esforço de metamorfose me meter na 
sensibilidade deles e com a mão deles escrever. A publicação pura e 
simples das modinhas tinha seus inconvenientes: não só elas se repetem 
por demais (de uma para outra mudança de palavras só) como também se 
apresentam tão chatas que a vulgaridade aí cacetearia. Quis fazer portanto 
uma vulgaridade por assim dizer condensada. E de tudo (motivos, ritmo, 
linguagem, poesia) dar o essencial apenas. Eu António portanto não sou 
autor do livro. (MACHADO, 1983a, p. 289-290). 
 
 

Ao insistir na crítica “desabusada” do amigo sobre a nova produção artística, 

encontramos as mesmas avaliações que figuram no comentário que antecede as 

modinhas. A tentativa de contemplar os aspectos cotidianos da Pauliceia através de 

seus cantos populares representa um duplo desafio. O autor se divide entre o 

registro e a invenção, ambos prejudicados pela insuficiência tanto do compilador, 

quanto do material recolhido. É perceptível como as cartas trocadas com Prudente 

ajudam a compor a introdução da coletânea publicada em 1935, como se lê em uma 

passagem do texto de abertura do livro: 
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Antes de mais nada preciso dizer que o autor nunca foi poeta. Em todos os 
sentidos a começar pelo mais certo: fazedor de versos. Nem eu o justificarei 
alegando (como se costuma) que há instantes líricos tão delicados que só 
em poesia se conservam porque a prosa mais ponderável querendo fixar 
asfixia. Não se trata de estro nem de exercício. A coisa é outra. É que o 
fraco do autor pela cidade natal tem na mania anotadora de tudo que é 
paulistano a sua expressão mais quotidiana. [...] 
O prosador cede seu lugar e é um culpado que se justifica, um suicida que 
se despe, uma vítima que se queixa. Culpado, suicida e vítima de existência 
comprovada figurando com seu nome de batismo e família, idade, ocupação 
nacionalidade, a ficha toda. (idem, p. 291-292). 
 

 
Fica marcado que a poesia não é de sua lavra literária, “senhor ou vítima de 

desacoroçoadora falta de vocação para bardo” (idem), como reafirma na introdução, 

e a simples reprodução dos versos possuem “seus inconvenientes”: as repetições 

que vulgarizariam a obra. O desdobramento do autor através da metamorfose, sem 

escrever “por”, mas “à moda de”, é a solução encontrada. Isentando-se da autoria 

(“Eu António portanto não sou autor do livro” como se refere na carta; “O prosador 

cede seu lugar” afirmativa presente na introdução) cria um hibridismo que tenta 

captar a singularidade daquelas composições sem adulterar a sua feição original, em 

um processo de seleção e despojamento que são marcas da sua prosa.  

Na introdução da LP, reaparece o apontamento sobre a condição jornalística 

das canções populares: “A fonte é o jornal e notadamente a crônica de polícia. O 

trovador faz o papel do repórter.” (idem, p. 293).  A. de A. M. traz a modinha como a 

notícia da área suburbana da cidade, que experimenta um crescimento e 

modernização acelerados, unindo o popular e o erudito — “Percebe-se o quase-

analfabeto em luta com a frase que não quer entrar nos eixos. [...] Esse quase-

analfabetismo se regala no emprego da linguagem difícil. A fala da modinha é ao 

mesmo tempo vulgar e preciosa.” (idem, 293-294) —; o nacional e o estrangeiro, 

com o predomínio da “mistura ítalo-luso-hispano-brasileira agora enriquecida com a 

contribuição nipônica, húngara, polaca, estoniana, outras mais.” (ibidem).   

A troca de cartas entre Prudente e A. A. M. sobre a LP segue até o 

julgamento do amigo. Pelos comentários na carta de 28 de janeiro de 1929, o 

parecer do “M. Juiz” não foi muito positivo. Em resposta à avaliação de Prudente, o 

artista volta-se para a escusa dada para que não se publique a obra:  

 
O que mais me impressionou na sua carta é o trechinho final sobre o mal 
que a Lira fará. De fato eu também já havia imaginado isso. O Rodrigo 
criticando Brás, Bexiga disse que os novíssimos dele deviam fugir como o 
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diabo da cruz. Tinha razão o Rodrigo. E você tem razão. Mas eu é que não 
tenho culpa nenhuma. Assim que saiu Brás, Bexiga surgiram em São Paulo 
(e até hoje vivem) uns caras escrevendo mais ou menos assim: “Eu vi a 
Margarida. Que beleza. Nem olhou. Segui atrás. Dobrou a esquina. Grelou. 
Sorriu. Atravessei.” E o Oswald um dia lendo o Patriota Washington (do 
Laranja) datilografado no escritório gritou: Você está virando Mário! Este 
sujeito é cópia de você! E era eu mesmo. Não é expressivo e eloquente, 
como se diz nos jornais? (MACHADO, 1997, p. 123). 
 
 

O “mal que a Lira fará”, na perspectiva de seu avaliador, seria ocasionado por 

uma escrita telegráfica contaminante. A descaracterização é notada pelo missivista 

no comentário de Oswald de Andrade sobre a nova obra, em que o confunde com 

Mário de Andrade. O juízo de Prudente faz com que o missivista retome o artigo 

(03/04/1927) de Rodrigo Mello Franco de Andrade sobre o livro BBBF, em que 

aponta risco similar. O estranhamento da estreia é substituído pelo perigo de que a 

escrita vire um modelo, e o seguidor se “alcantaranizasse”. Citamos a parte do artigo 

em que Rodrigo Mello Franco aborda o problema: 

 
Quem pratica muito o Sr. António de Alcântara Machado é que corre o risco 
de acabar escrevendo a seu modo, brusco, sacudido. Perde 
insensivelmente a superstição dos períodos cheios, ritmados, sabiamente 
equilibrados. Despreocupa-se de todos os efeitos sonoros e “alcantaraniza-
se” afinal. O autor do Pathé-Baby tem a força e o feitio dos homens 
contagiosos de que falava Jean Cocteau. Por isso mesmo não será 
prudente recomendar-se à meninada que vá buscar ensinamento no Brás, 
Bexiga e Barra Funda. (FRANCO DE ANDRADE in: MACHADO, 1983c, p. 
95-96). 
 
 

Ocorreriam imitações e banalização do estilo de A. de. A. M. Aparentemente, 

este foi o modo que o destinatário encontrou para realçar as possíveis virtudes da 

Lira Paulistana. O escritor permanece desconfiado se a avaliação positiva é apenas 

produto da amizade e, apesar disso, anuncia a publicação: “Bom. A Lira sairá. Com 

um prefácio em que eu direi mais ou menos o que lhe escrevi na última carta. E o 

que for será.” (ibidem). O projeto o acompanha à terceira viagem à Europa, quando 

escreve a introdução e a LP deixa de ser um segredo confidenciado a Prudente.  

Em 09 de agosto e 15 de setembro de 1930, Rodrigo Mello Franco de 

Andrade pergunta quando acontecerá a divulgação da obra. A. de A. M. conclui a LP 

e o último registro sobre o livro aparece em carta a Alceu Amoroso Lima 

(13/01/1931): “Quanto à literatura (você pergunta a respeito) tenho pronto o Lira 

paulistana e trabalho no Capitão Bernini” (MACHADO, 2001, p. 111).  Mas, ao fim, o 
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temor sobre a qualidade do texto vence e a publicação é póstuma. Fica a 

insatisfação perante a forma pela qual tentou captar os “rapsodos” da Pauliceia. 

Pelas cartas de A. de A. M. a Prudente de Morais, neto, notamos a 

importância da discussão sobre a nova estética e como a forma, para o escritor, 

deve ser a expressão das modificações técnicas e urbanas que marcavam o seu 

tempo, sua proposta radical na prosa carreava uma mensagem crítica acerca do 

“drama brasileiro". Cada crônica e conto são elaborados e debatidos a partir do 

projeto de expressar os aspectos da modernização, além da busca de um registro 

brasileiro que é um ponto importante e problemático, conforme visto na composição 

da LP. 

 Também é possível conhecer outras faces do intelectual. Percebe-se o 

quanto há de taxativo na afirmação de que o escritor foi um modernista que “nasceu 

pronto” (cf. Em memória de António de Alcântara Machado). A renovação foi um 

caminho sinuoso, acompanhado de dúvidas e polêmicas, em que havia desconforto 

devido ao radicalismo da proposta em “matar a literatura”. A refutação do 

sentimentalismo e da grandiloquência causa impacto até mesmo entre seus pares. 

As cartas também relativizam o perfil atribuído ao autor de alguém que “nasceu 

seguro de si”, uma vez que o julgamento do amigo é constantemente solicitado. O 

escritor também possuía dúvidas e inseguranças e o discernimento crítico do amigo 

é sentido como fundamental. Passamos, agora, a outro eixo importante em sua 

correspondência com Prudente: a consolidação do Modernismo. 

 

3.3. “Eta nós!” O triunfo modernista na renovação da literatura brasileira. 

 

Destacam-se, como um dos motivadores da correspondência de A. de A. M., 

a troca e a avaliação das colaborações para os jornais e revistas responsáveis por 

divulgar as obras de vanguarda. Desse modo, a discussão em torno do Modernismo 

surge como uma constante fundamental nas cartas a Prudente e com os demais 

destinatários desse período. Ainda que se enfatize a ação de “dinamitar” o atraso 

através de uma nova estética que conseguisse expressar o momento de 

transformações técnicas e sociais, cuja legitimidade foi defendida pelo escritor, 

também existe a elaboração de uma estratégia para integrar os distintos artistas em 

prol da consolidação do movimento. Algumas associações e exclusões, por conta 
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dessa tentativa, suscitaram polêmicas e divergências comentadas pelo remetente 

que percebe as dificuldades em conciliar pontos de vista e concepções tão díspares. 

Inicialmente, as cartas transmitem a urgência em assegurar a vitória da 

renovação literária presente na incitação cordial de A. de A. M., que encontra 

ressonância em Prudente, o qual se dedicava à tarefa de “explicar” a nova arte no 

Rio de Janeiro. Após a volta da segunda viagem à Europa, A. de A. M. se dedica ao 

projeto de uma nova revista literária que continue a propagar a arte e as concepções 

do movimento. A fim de preencher o vazio deixado pelas revistas Klaxon e Estética, 

é feita edição de Terra Roxa... e Outras Terras. A. de A. M. é um dos responsáveis 

pela publicação que ocupa quase todo o ano de 1926. Em estudo sobre a revista 

TR, Cecília de Lara afirma o seguinte sobre as características do periódico e a 

relação com o movimento modernista: 

 
 
Os participantes de Terra Roxa sentem a distância de etapas vencidas e 
tentam fazer uma revisão do momento anterior, considerando ultrapassados 
certas atitudes e procedimentos literários. [...] 
A preocupação não se equacionou mais com termos de modernismo e 
passadismo. O que se buscara [sic] construção de um modernismo 
brasileiro. [...] 
Paulo Prado e Motta Filho distinguem duas etapas no Modernismo, 
coincidentes com linhas internacionais: após um período caótico, a volta às 
nacionalidades. 
Nesta etapa, portanto, nada é mais vedado aos modernistas: imersão no 
passado, a movimentação espacial, desde que se guarde a originalidade e 
se contribua para a criação da arte e da cultura brasileiras. (LARA, 1977, p. 
X). 
 
 

Entretanto, não haviam sido totalmente debeladas as oposições às 

manifestações modernistas. Textos de Mário de Andrade, “Seção Livre- 

Comunicação Urgente” (Nº 5, 27/04/1926, p. 5), e Oswald de Andrade, “Pontos nos 

ismos” (Nº 6, 06/07/1926, p. 3) divulgados na revista TR, demonstram que a 

polêmica sobre os novos procedimentos estéticos não havia amainado 

completamente. Também aparecem no periódico críticas aos modernistas que 

apresentavam traços “passadistas”, como o artigo em que Sérgio Milliet alude ao 

livro Chuva de Pedra, de Menotti Del Picchia (Nº 1, 20/01/1926, p. 6).  

Sem dúvida, o veio aprofundado pela revista para a expressão de um caráter 

nacional aponta uma modificação no rumo do movimento. A busca do passado 

colonial para o conhecimento das “raízes do Brasil” manifesta-se através da 

publicação dos textos dos primeiros cronistas, do relato da viagem dos modernistas 
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às cidades históricas de Minas Gerais e da campanha para a aquisição da carta do 

Pe. José de Anchieta, em Londres. Por isso, Cecília de Lara qualifica-o como 

periódico Pau-Brasil pela atitude “de pesquisa e aceitação do especificamente 

brasileiro, em suas peculiaridades” (LARA, 1977, p. IX), sem, todavia, ceder ao 

ufanismo, que se instala em vertentes, como o Verdeamarelismo, de Cassiano 

Ricardo Leite (1895-1974) e Paulo Menotti Del Picchia (1892-1988), por exemplo. 

A escolha do nome do periódico marca o deslocamento do centro de 

interesse “por traduzir o anseio de abertura para aspectos da vida do interior e não 

mais apenas urbanos, em oposição total ao que sugeria Klaxon — buzina — símbolo 

da vida citadina, mecanizada, que marcou o modernismo inicial.” (idem, p. VIII). Mas 

o título também se reporta a outro ponto tão controverso quanto a busca do passado 

colonial ou a revisitação à base agrária de nossa sociedade: a proeminência de São 

Paulo no projeto modernista. Ainda que seja aberta à expressão de “outras terras”, a 

“terra roxa” possui um destaque significativo. São alvos de debates, no periódico, as 

limitações de um regionalismo estreito, mas também o protagonismo do progresso 

econômico paulistano.  

Em carta de 31 de dezembro de 1925, A. de A. M. faz o convite para que 

Prudente se torne o representante da revista TR no Rio de Janeiro. É notável a 

efusão e o dinamismo presente na concepção de um periódico de/sobre arte.  

Embora a carta não esteja reproduzida integralmente, nos trechos selecionados 

aparecem marcas importantes da escrita epistolar de A. de A. M. e do entusiasmo 

com o novo projeto:  

 
Boas últimas festas, Prudente. Saiba que, em meados de janeiro de 1926 
daremos à luz da inteligência pátria que lê, um quinzenário, em formato de 
jornal. Título: Terra Roxa. Subtítulo: ... e outras terras. Diretores: A. C. Couto 
de Barros e António de Alcântara Machado. Redator-secretário: Sérgio 
Milliet. Representante no Rio de Janeiro: Prudente de Moraes, neto.  
Aí é que está a surpresa. E o motivo disto. Também você tem de aceitar. 
Queira ou não queira. NÓS queremos. [...] 
Tome a sério o negócio. Escreva-me logo, mandando endereços dos novos 
cariocas e mineiras. [...] Você, até o dia 5 ou 6, tem de mandar o conto. Sem 
falta. Já está marcado o lugar no primeiro número. Concite os povos: 
Manuel Bandeira, Soares, Arinos, e outros que tais inclusive Graça, Renato, 
Ronald. Seriamente. Belisque o Sérgio. [...] 
Aceite o honroso cargo de representante. Escreva logo. 
Vamos fazer qualquer coisa de bom ou mau. Mas fazer qualquer coisa. 
Ajude-nos. [...] 
É uma ordem tudo isso. Uma ordem! Sabe por quê? Porque chegou a hora 
de reunir para a integração no Todo literário, todos os valores do Kosmos! É 
um toque de clarim! Eia Sus! Avante! Tátaratá! Bum! bum! bam! bum! Venha 
comigo e com nóis, venha lutá e vencê! 
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Você vem não é? (MACHADO, 1997, p. 29-30). 
 
 

A persuasão ao amigo se faz tanto na incitação cordial e bem-humorada, 

quanto nos procedimentos visuais e linguísticos próprios da estética vanguardista 

que ratificam o pedido. O uso de diferentes tipos de letras, sobretudo, as maiúsculas 

usadas para enfatizar a ideia exposta, a presença do léxico bélico futurista, vigoroso 

e moderno, as onomatopeias que reproduzem sons de objetos militares, as 

interjeições que expressam encorajamento e vitalidade, aparece ao lado da fala 

popular brasileira. Há um desempenho importante das funções fática e conativa que 

estimulam o destinatário a “acatar” a “ordem” de participar da publicação.  

Todos os elementos formais e os efeitos de sentido que compõem a carta 

possuem uma função discursiva muito próxima a dos manifestos literários do 

período. A. de A. M., de forma paródica, anuncia os propósitos da nova publicação e 

traz, para o espaço epistolar, o gênero que se tornou a marca registrada das 

vanguardas: o manifesto. Assim o chamado à ação, o propósito de “fazer qualquer 

coisa de bom ou mau. Mas fazer qualquer coisa.” (ibidem), é a forma de vencer a 

estagnação de ideias que esbatia o próprio movimento, mas também se reporta ao 

atributo mais marcante do manifesto, definido como  

 
 
“literatura de combate” [...] este escrito aproxima-se do discurso militar. Isto 
explica a presença nestes textos de lexemas, imagens retóricas, núcleos 
temáticos comuns a um espaço bélico e que na modernidade, aparecem 
como formulação do discurso característico da vanguarda. (GELADO, 2006, 
p. 42). 
 
 

Apontamos outras atitudes discursivas presentes na carta, que retomam 

alguns dos traços pertinentes ao gênero da “literatura de combate”. Conforme elenca 

Viviana Gelado, o manifesto possui como características:  

 
a) a situação enunciativa de um emissor que espetacularisa seu lugar de 
enunciação; 
b) a posta em jogo de um ato de legitimação; 
c) a busca de uma identidade coletiva; 
d) uma estratégia de conquista [...] (ibidem). 
 
 

Na carta, sobressai a imitação cômica desses componentes do manifesto, ao 

mesmo tempo em que os reativam para expressar o objetivo da publicação. Desse 

modo, a frase “Venha comigo e com nóis, venha lutá e vencê!” é a proposta coletiva 
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de afirmação e conquista no cenário cultural acorde à atitude discursiva beligerante. 

Percebemos que o texto epistolar apresenta mais elementos do discurso combativo 

do manifesto do que a apresentação da revista escrita, igualmente, por A. de A. M. 

Na carta, é feita a conclamação para que o maior número possível de 

escritores envie participações para a revista. A heterogeneidade dos colaboradores 

revela a estratégia de aumentar o alcance do movimento de renovação. Pelos 

índices perceptíveis no texto epistolar, esse intento já encontrava adversidades, 

como na menção irônica às ideias de José Pereira Graça Aranha (1868-1931) — 

“Porque chegou a hora de reunir para a integração no Todo literário, todos os 

valores do Kosmos!”, presentes no livro O Espírito Moderno — marca o 

distanciamento dos artistas de São Paulo em relação ao escritor do Rio de Janeiro, 

que recebe a acusação de tentar “apropriar-se” do movimento iniciado em São 

Paulo.  

Vários depoimentos trazem essa avaliação negativa sobre o escritor: 

Prudente em sua última entrevista relembra uma atitude autoritária do autor de 

Canaã e a crônica “Modernismo” de Mário de Andrade (1972, p. 186-187) discorre 

sobre os confusos conceitos presentes em A estética da vida e a imposição de uma 

suposta chefia por parte de Graça Aranha. Em alguns números subsequentes de TR 

e em outras cartas de A. de A. M. fica nítido o crescente desagrado para com o 

escritor, ainda tratado de forma chocarreira (“E a Desgraçada Caranguejeira?” idem, 

p. 91), porém sem alcançar o desprestígio dos anos vindouros.   

Graça Aranha vai sendo obliterado pouco a pouco e os retrospectos sobre o 

Modernismo diminuem-lhe a importância: “Graça Aranha não teve discípulos. Não foi 

um mestre no sentido estrito da palavra, senão um companheiro mais velho, cuja 

adesão deu ao movimento o prestígio de sua glória pessoal e o calor do seu 

entusiasmo.” (BANDEIRA, 2009, p. 1001). A respeito da ligação do autor de A 

estética da vida e o Modernismo, é interessante consultar o trabalho de Eduardo 

Jardim, A brasilidade modernista (1978). Deixando de lado a desarmonia entre 

Graça Aranha e os modernistas, aponta uma coincidência de princípios entre ambos, 

como a renovação estética e a revisão do passado nacional: “no momento em que o 

modernismo esteve mais próximo das ideias defendidas em A estética da vida, a 

figura de Graça Aranha foi afastada e quase esquecida nos meios modernistas.” 

(MORAES, 1978, p. 45). Ao fim, os enfrentamentos entre Graça Aranha e os 
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modernistas acabaram se sobrepujando às possíveis linhas de continuidade entre 

sua estética e os postulados modernistas e, dificilmente, é reconhecida a 

participação do escritor.  

O segundo escritor que tem o nome citado diversas vezes na carta é Sérgio 

Buarque de Holanda, o que demonstra o interesse do missivista em sua 

colaboração. Prudente tem a incumbência de animar Sérgio para o projeto. As falas 

do escritor sempre aparecem acompanhadas de reticências, “então... daí... daí... 

então...” (MACHADO, 1997, p. 29). Sinal das respostas evasivas ou da adesão 

meditada e lenta de Sérgio? Na mesma data, A. de A. M. escreve uma carta ao autor 

de Raízes do Brasil, lançando mão dos recursos expressivos que marcam sua 

escrita literária nesse momento. A escrita entrecortada e a urgência em dar 

continuidade ao trabalho de renovação são semelhantes: 

 
 
Procure o Prudente, Sérgio. Logo. Imediatamente. Há novidade. E grossa. 
Fique sabendo, só que a contar de hoje, você é o crítico de prosa de Terra 
Roxa. E que, até o dia 15 de janeiro, impreterivelmente tem de enviar a 
primeira crônica. Pegue qualquer livro nacional, moderno, ultimamente 
produzido. Surre-o, eleve-o. Como quiser. Sem falta. Isso é que é 
importante. 
Ajude o Prudente em tudo. Suplico-lhe. Entenda-se com ele. Você é um 
homem ocupado. Nem almoçar pode. Mas não faz mal. Auxilie o Prudente. 
(MACHADO, cf. Anexo 3, Carta 31). 
 
 

  Alguns dos comentários disseminados, telegraficamente na carta a 

Prudente, repontam na “Apresentação” escrita por A. de A. M. para a revista TR e 

são temas amplamente desenvolvidos em seus textos jornalísticos. Dentre os temas, 

destacamos a questão do público, também um tema candente para a vanguarda em 

geral: 

Com efeito, em uma estrutura social tão fortemente polarizada como a 
latino-americana, o destinatário privilegiado do discurso vanguardista 
continuava sendo a mesma “minoria seleta”, letrada, recortada e (in)formada 
pelo Modernismo em Hispano-América e pelo Simbolismo e o 
Parnasianismo no Brasil. (GELADO, 2006, p. 45). 
 
 

 A “inteligência pátria que lê” (MACHADO, 1997, p. 29) é referida, comumente, 

como uma raridade. A escassez e qualidade do público leitor preocupam o escritor e 

surge como o principal argumento de apresentação da revista TR que busca a 

“entidade rara e inestimável que é um homem que lê.” (MACHADO, nº 1, 

20/01/1926, p. 1).  
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No texto de apresentação, a procura do possível leitor é encarada de forma 

positiva, com o mesmo bom-humor manifestado na carta. O trabalho de instruir o 

público é exposto como orientação fundamental da revista: “Ensinemos a esse leitor 

a ler. Sem cartilha. Sem bolos. Sem prêmio de fim de ano.” (ibidem). A abertura da 

revista TR, entendida aqui como o manifesto do grupo, cumpre assim “uma função 

publicitária e didática — [...] deseja divulgar e ensinar a proposta estética que 

veicula.” (GELADO, 2006, p. 46). A revista cumpriria uma função social, mas 

também fruitiva, ao oferecer o “repasto variado e suculento” que se destina a um 

“apetite virgem”: crônicas sobre arte, ensaios históricos, contos, novelas e poemas.  

A dimensão utópica da vanguarda se manifesta na proposta da revista de 

formação de um público para os textos experimentais do Modernismo, além de 

suscitar debates sobre a formação do país. Outro dado interessante sobre a relação 

estabelecida com o público tem a ver com o formato assumido pela revista. A atitude 

pirandelliana de a publicação procurar o desconhecido receptor, além de seu 

formato e o meio de circulação serem correlatos ao jornal, objetiva a ampliação do 

espectro do público leitor.  

O que também vai constituir o problema do alcance da proposta. “O uso deste 

meio mostrou o fracasso do projeto modernizador em termos de formação desse 

mesmo público, na medida em que os valores estéticos imperantes entre o público 

continuaram a ser os precedentes.” (GELADO, 2006, p. 58). O bom humor diante da 

missão de formar os leitores vai se transformando, paulatinamente, na avaliação 

negativa sobre os problemas estruturais mais amplos que impossibilitam a devida 

difusão das novas ideias, como o analfabetismo e a valorização da erudição 

pomposa e vazia.  

Em crônica de 9 de outubro de 1926, “Terra essencialmente agrícola”, o 

jornalista se detém sobre o assunto que começa a ganhar sua atenção e vai se 

tornar cada vez mais frequente em sua obra e nas cartas. “Mas a escuridão em que 

vivemos está nos cegando também”. (MACHADO, 1983a, p. 174). Pela primeira vez, 

em um texto de A. de A. M., utiliza-se a escuridão simbolizando a falta de 

conhecimento que, por consequência, prejudica a população brasileira, tornando-a 

incapaz de enxergar/pensar. Sobre as revistas literárias aponta mais dois problemas 

para o seu sucesso. Além da escassez de público, pesam a dificuldade em publicar 

e os interesses políticos que sustentavam as propostas: 
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Pois se nem revista literária é capaz de vingar nesta terra. As que têm 
surgido morrem logo de inanição. Ou então se transformam para poder viver 
publicando as mensagens presidenciais na íntegra, corpo doze, dupla 
entrelinha. Aí é que com mais forte razão ninguém mais as lê. Rendem 
porém. E é o que se quer. (ibidem). 
 
 

A alegria e a motivação do lançamento da revista TR são substituídas por 

notas taquigráficas a Prudente acerca do envio de exemplares e a persistência em 

conseguir um artigo de Sérgio Buarque de Holanda, o que só ocorre no último 

número da revista. Dessa forma, registra a visita, ao Brasil, em 1926, de Filippo 

Tommaso Marinetti, um dos líderes do Futurismo italiano, mencionada rapidamente 

na correspondência e mais desenvolvida nas crônicas divulgadas na revista TR e 

nos jornais em que A. de A. M. colaborava. Pela leitura dos textos, nota-se que o 

grupo de renovação da literatura brasileira procura se dissociar do Futurismo e 

demonstram rejeição com a visita do artista italiano: “Dê um beliscão no Marinetti, 

sobre quem concedi entrevista ao Oswaldo Costa./ Convidado a ir recebê-lo Rio 

[sic], recusei ofendido.” (MACHADO, 1997, p. 36).  

A indiferença com que é recebido o artista italiano pelos escritores 

modernistas, deve-se tanto à postura política que havia assumido na época, 

integrante do governo fascista de Benito Mussolini (1883-1945), quanto à atitude da 

crítica brasileira em homenagear o escritor. A indignação de A. de A. M. se refere à 

atitude contraditória daqueles que haviam censurado o Modernismo por suas 

atitudes “futuristas”, quando o Futurismo significa em São Paulo sinônimo de 

incompetência e alienação artística, e recebiam Marinetti com honras de Estado: “O 

mais divertido (e expressivo) é que só a vanguarda literária da terra soube manter a 

atitude indiferente que convinha. O rabo da literatura indígena, que marcha de 

costas, aproveitou a ocasião para fazer bonito e aparecer. Um descalabro.” 

(MACHADO, TR, Nº 6, 06/07/1926, p. 1). Ainda que sejam encontrados traços da 

estética futurista nas manifestações modernistas, a virada política do movimento e a 

atitude de total repúdio ao passado não encontra ressonância no momento vivido 

pelos modernistas que se preocupavam com a pesquisa da nacionalidade.  

Outro tópico presente é a composição da revista TR, planejada pelas cartas. 

Entre as seções pensadas para o periódico, A. de A. M. e Prudente começam uma 

espécie de inquérito literário, conversando com escritores sobre o panorama da 
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literatura brasileira da época. A ideia partiu de Prudente e foi prontamente acolhida 

(28/04/1926): “Boa a ideia de entrevistas à F. Lefèvre. Desde que você meta o pau 

quando for necessário. O francês não se mostra no Une heure avec... Nem um 

pouquinho. Ponha muito de você no que escrever e sairá cousa magnífica.” 

(MACHADO, 1997, p. 33). 

Inicialmente, pensado como uma série de entrevistas, o primeiro e único 

artista a participar da nova seção é Antônio Mariano Alberto de Oliveira (1857-1937), 

um dos integrantes da Academia Brasileira de Letras, visto como o mais “simpático” 

à proposta modernista. A revisão da entrevista leva um tempo considerável, entre 07 

de maio e 11 de agosto de 1926. O epistológrafo se refere, ironicamente, às 

inovações superficiais do poeta, cuja juventude é a custa de tinta para tingir o cabelo 

e o bigode: “Quero muito saber resultado entrevista com camelot bigodal do 

preparado Negrita (infalível e sem rival).” (MACHADO, 1997, p. 36). Na entrevista, o 

poeta elogia o espírito de renovação do Modernismo, porém não expressa o mesmo 

entusiasmo pelas produções de vanguarda. Elege como figura de destaque o 

escritor Graça Aranha e que por ser “tão bom nem parece modernista”. A. de A. M. 

fica preocupado com as declarações sobre Mário de Andrade: 

 
 
Entrevista Alberto interessante. Mas que sujeito para rever mal, puxa! 
Insista com ele para que se conserve a primeira forma do final que é ótima. 
Trecho relativo ao Mário sairá como você diz: “É ótimo prosador, mas 
confesso que não gosto muito da poesia dele.” Não é assim? Fale ao Mário. 
É melhor. (MACHADO, 1997, p. 43). 
 
 

 A entrevista é publicada com a frase que causa dúvidas ao missivista e que 

marca a posição de Alberto de Oliveira sobre as produções qualificadas como boas 

ou más do Modernismo. O poeta aponta algumas realizações modernistas como 

“extravagâncias passageiras”, que cederão espaço para obras “menos bruscas”, e 

relembra o surgimento do movimento parnasiano e de suas principais figuras. A 

seção é apresentada por Prudente que, distante da posição radical dos modernistas 

em avaliar o Parnasianismo como um movimento preocupado apenas com a métrica 

exata e perfeita, propõe uma releitura do legado do poeta:  

 
O lugar de Alberto de Oliveira na nossa literatura, ainda uma vez carece de 
revisão. [...] 
Até que ultimamente quiseram transformá-lo num simples espantalho pra 
principiantes por lhe atribuírem erradamente a esterilidade de certos poetas, 
de que ele foi apenas causa indireta. Penso que um exame sereno há de 
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restituir-lhe o lugar que lhe cabe indiscutivelmente de poeta dos maiores de 
nossa terra. A crítica só tem visto o parnasiano dominado pela preocupação 
formal de complicar o verso e o poeta panteísta cantor deslumbrado de 
nossa natureza. Mas não me lembro que tenha sido assinalada a 
ingenuidade que aparente ele aos nossos românticos e que me parece há 
de vir a ser o caráter mais importante de sua poesia. (NETO, nº 7, 
17/09/1926, p. 4). 
 
 

A revista tem ao todo sete números e é encerrada em 17 de setembro de 

1926. Nas cartas, não há nenhuma menção ao motivo da interrupção do periódico, e 

se registra o interesse de prosseguir a divulgação (25/09/1926): “Mande coisas para 

terra roxa. E peça também: M. Bandeira, R. M. Franco, S. B. de Holanda, Ronald e 

outros. O último número está horrível. É preciso que o próximo seja ótimo.” 

(MACHADO, 1997, p. 50). O jornalista acredita que a “terraroxite”, a pausa da 

publicação da revista TR, seria transitória. No início de 1927, publica a intenção do 

retorno do periódico: “E vive até hoje embora não pareça. Está descansando. 

Tomando fôlego. Muito justo. Um dia estoura aí de novo. Quando menos se 

esperar.” (MACHADO, 1983a, p. 225). Mas a publicação não retorna e ganha vulto a 

participação em outro periódico: a Revista do Brasil. 

A heterogeneidade do corpo diretor demonstra a convivência de 

“passadistas”, como João Pandiá Calógeras (1870-1934), Alfredo Gustavo Pujol 

(1865-1930) e Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), com escritores mais simpáticos ao 

Modernismo, como Rodrigo Mello Franco de Andrade, redator-chefe da revista. 

Sobre o convite recebido por Prudente, temos a seguinte blague de A. de A. M. 

(07/08/1926): 

Bravos pela sua volta à Hélade sagrada. Conduzido pela mão 
guerreirofinanceirometalúrgica do Calógeras. Para quando a oração na 
Acrópole? Palas Atenea espera-o com os seios repletos de leite clássico. 
Mame até estourar. Depois do estouro torne a ter juízo, menino.  
Seu Prudente, seu Prudente, seu Prudente, seu Prudente! Ai, seu Prudente, 
ai, ai! Seu Prudente! Ai! Ai! Ai! Veja lá o que vai fazer! Veja lá! Veja aí 
mesmo. (MACHADO, 1997, p. 45-46). 

 

Seria a volta de Prudente à antiga estética da qual era profundo admirador, 

conforme marca na entrevista de rememoração de sua carreira? A carta 

(11/08/1926) seguinte esclarece o verdadeiro sentido da pilhéria. O convite para 

colaborar na revista se estendia a ambos os amigos: “Helenizemo-nos, Prudente. 

Paciência. Dentro de oito dias mandarei a cousa.” (MACHADO, 1997, p. 46). Ainda 

que o combate entre as duas vertentes estéticas fosse intenso, surge a possibilidade 
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de que uma revista de feitio mais tradicional acolhesse colaborações modernistas e, 

mais ainda, fosse coordenada por intelectuais que se alinhavam à proposta de 

renovação.  

As estratégias em curso para a consolidação do movimento começam a se 

modificar e coincide com a reta final da revista TR, quando o movimento fica sem um 

dos seus instrumentos de divulgação. Ainda que não seja percebido como o ideal 

(“Paciência.”), a participação contribui para que o debate modernista não esmaeça 

completamente. Várias colaborações são enviadas para a Revista do Brasil e são 

comentadas com o amigo. Está em curso, apesar das contradições, o que Sérgio 

Miceli (2001) denomina como a oficialização do Modernismo. Sobre a Revista do 

Brasil e a abertura aos modernistas, A. de A. M. publica o seguinte observação, que 

corrobora a ideia de uma estratégia de oficialização para o movimento: 

 
 
Agora a Revista do Brasil há pouco ressuscitada. Não é criação do grupo 
moderno. Bem sei. Não é. Mas justamente por que não é representa uma 
vitória estrondosa da gente nova. [...] 
Pandiá Calógeras, Afrânio Peixoto, Alfredo Pujol e Plínio Barreto abrindo os 
braços para os novos do Brasil deram um exemplo magnífico de 
compreensão artística e independência espirituais. Antes desse gesto o que 
havia era despeito raivoso ou indiferença idiota. Só. Felizmente as cousas 
agora tomam outra direção. A única possível e justa. Felizmente. 
(MACHADO, 1983a, p. 228). 
 
 

Nas cartas, entretanto, começa a despontar a inquietação sobre o movimento 

modernista. A. de A. M. acredita que o momento é de produzir e não estabelecer 

uma sistematização teórica sobre o Modernismo. Em carta de 20 de novembro de 

1926, o remetente interpela o destinatário sobre a necessidade em definir o 

movimento: 

 
Vocês estão muito sabidos demais. Geração de críticos esta. Para que 
solucionar a questão moderna? Sistematizá-la? Oficializá-la? Bobagem, 
Prudente. Cada qual faça o que entender. Eu acho que nesse sentido o 
melhor modelo a seguir é o Oswald. Pouco se incomoda o danado com que 
se passa em torno dele. Faça você o mesmo. Eu já estou fazendo. 
(MACHADO, 1997, p. 63-64). 
 
 

A afirmação de independência, “Cada qual faça o que entender”, demonstra 

as fissuras que, sub-repticiamente, abalam a fundação modernista. Se, por um lado, 

há a conquista de esferas mais conservadoras do setor cultural, por outro, a tentativa 

em estabelecer modelos a serem seguidos representa um risco e uma limitação aos 
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artistas que participavam do processo de renovação. O comentário, nesse momento, 

permanece apenas no espaço confidencial da correspondência. Quando o escritor 

desenvolve o tema da geração moderna como majoritariamente crítica, prevalece o 

elogio e ação vitoriosa do Modernismo. O solo “Meninos Prodígios”, de Cavaquinho 

(26/12/1926), retoma o tema surgido na carta sob um viés positivo, sem aludir a 

problemas de direcionamentos programáticos: 

 
Sempre me deu que pensar. A geração moderna do Brasil é uma geração 
de críticos. Sempre me deu que pensar que numa terra de minguada 
produção literária como esta seria natural que não existissem críticos. Para 
quê? Não há nada a criticar.  
Mas não. A fornada contemporânea é quase toda de juízes e peritos. Gente 
que analisa, esclarece, discute e opina. [...] 
Sim é uma geração metida a sebo.  E por isso mesmo vitoriosa. É valente. É 
independente. É inteligente. E é erudita como o diabo. Perigosíssima 
portanto. Vem levando de vencida todos os obstáculos. (MACHADO, 1983a, 
p. 221-223). 
 
 

Outros problemas relativos ao Modernismo são mencionados a Prudente. A 

afirmação de que o novo movimento seria um grupo à parte dentro da literatura 

brasileira da época, restrito à cidade de São Paulo, é recebida negativamente. Em 

carta a Prudente (25/12/1926) percebe-se a ojeriza ao comentário de Gilberto Freyre 

(1900-1987): 

 
Li a cousa de G. Freyre (com y não sei por que nem ele aposto) sobre livros 
de crianças. Muito bom menos no final. O final é irritante. O Mário já berrou 
mil vezes que em S. Paulo não existe escola literária alguma. Quanto 
menos ridiculozinho de escola. Ora pipocas. Por que essa gente insiste 
nisso? Francamente. Quase escrevo uma carta aberta ao tal G. Freyre. 
Questão de tempo só. (MACHADO, 1997, p. 55). 
 
 

O intelectual pernambucano escreve sobre literatura infantil e encerra a 

análise com seguinte o comentário que irritou A. de A. M.: “Essa gente de pau brasil 

e terra roxa, que com todo o seu ridiculozinho de escola é, a falta de outra gente, a 

mais interessante hoje, no Brasil, bem podia cuidar disso.” (idem, p. 56). A carta 

aberta se transforma em um artigo sobre literatura infantil (“Pela gurizada”, 

12/03/1927), em que o jornalista fala da importância, para sua formação de leitor, 

das histórias em quadrinho, o papel que esses textos têm para despertar o gosto 

pela leitura e os tipos de publicação adequados para as crianças: 

 
Uma revista infantil eu acho ainda mais útil do que um livro. É de leitura 
mais fácil, mais variada, mais atraente. E aqui respondo a Gilberto Freire 
que há tempos fez um apelo (de modo meio antipático aliás) ao grupo 
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moderno de S. Paulo para que escrevesse livros para meninos. 
(MACHADO, 1983a, p. 259). 
 
 

O ano de 1927 torna-se o momento de retrospecto sobre o Modernismo para 

A. de A. M. No primeiro dia de janeiro publica um “Balanço de fim de ano”, em que 

contabiliza as publicações e sucessos do movimento. Aparecem, lado a lado, Mário 

de Andrade, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Cassiano Ricardo, Menotti 

Del Picchia e Plínio Salgado. O movimento, no jornal, surge como um bloco coeso e 

colaborativo. Em 17 de janeiro de 1927, por carta, contudo, é registrado o começo 

de diferentes correntes buscando autonomia. A priori, a desintegração não é vista 

como algo sério, apenas uma discussão, banal, sobre nacionalismo e literatura: 

 
 
A cretina Academia Verde-amarela já possui seis membros: Menotti, 
Cândido Mota, Plínio Salgado, Raul Bopp, Genolino Amado e Cassiano. 
Gente trouxa, meu Deus. Agora está dividida. Menotti e Mota querem matar 
Pery. Cassiano e Plínio não querem. Pery, enquanto isso, passa muito bem, 
obrigado. (MACHADO, 1997, p. 66). 
 
 

As cartas subsequentes mostram o crescente desdém com o grupo de Plínio 

Salgado: “Só o verde-amarelismo ainda esguicha tolices salgadas e à Cassiano (ri 

cardo enquanto os burros não te comem).” (MACHADO, 1997, p. 93). Também o 

bom humor e a afirmação da vitória do grupo vão cedendo espaço para declarações 

abrasivas sobre as novas vertentes do Modernismo, que buscam protagonismo no 

cenário literário. Sobre o tema, A. de A. M. destina um texto para a Revista do Brasil: 

“Você recebeu o Desabafo? Está publicável?” (idem, p. 70). Embora guarde a 

expectativa conforme aparece na entrevista a Peregrino Jr., o texto não é publicado: 

“A redação da Revista do Brasil tem em seu poder um artigo que é o meu desabafo. 

Nele eu berro contra essa tolice maníaca e inútil de numa investida querer saber 

quem é que marcha certo. Instituindo arbitrariamente um padrão modernista.” 

(MACHADO, 1983a, p. 279). 

Se a Revista do Brasil não publicou o Desabafo, a entrevista concedida a 

Peregrino Jr. cumpriu essa função. São meses para concretizar a “entrevista-crítica-

oportunidade” (MACHADO, 1997, p. 77). Entre abril e junho de 1927, o missivista 

elabora o texto a ser publicado no Rio de Janeiro, com “baita trecho de Nietzsche em 

alemão. Só pra moer.” (idem, p. 89). A entrevista causa bastante polêmica e o 

destinatário se manifesta negativamente, pela carta de 11 de julho de 1927. A. de A. 



138 
 

 

 

M. responde às reprovações de Prudente e explica o tom motejador que permeia o 

texto que não deveria ser levado tão a sério pelo amigo. 

A entrevista se revela um amálgama dos textos epistolares e crônicas 

publicadas anteriormente. O texto publicado é formado por afirmações sobre a 

ausência de prosa na literatura brasileira, a necessidade de uma escrita mais 

objetiva e contundente, longe do sentimentalismo e da eloquência. O excesso de 

teorização do Modernismo e os desentendimentos entre seus integrantes são 

expostos sem atenuações. O assunto, discutido no espaço epistolar ou mencionado 

como um mal menor nas crônicas (“Cavacão” 06/11/1926), aparece como a primeira 

“reivindicação” da entrevista, sinal de que as brigas começavam a incomodar:  

 
Eu já escrevi a tempos que esta é uma geração de sabidos. Essa sabedoria 
do princípio da reação foi ótima. Necessária mesmo. Quem sai a campo 
para abrir caminho novo precisa sair muito bem aparelhado. Mas agora até 
certo ponto está sendo prejudicial. O modernismo brasileiro hoje em dia 
mais parece centro de debates do que movimento criador. E furada à 
dinamite doutrinária a passagem da reação poucos embarafustam por ela 
decididamente: a maioria para a cada passo para discutir. Que nem italiano.  
 
Primeiro: pancada nos inimigos. — Agora: pancada nos companheiros... 
 
Antigamente era a frente única. Pancada nos inimigos. Agora é discórdia. 
Pancada nos companheiros. A preocupação de saber que é que está certo. 
Ou o que é mais gostoso: quem é que está errado. Crítica e mais crítica. E 
principalmente a preocupação idiota (como já me disse Paulo Prado) de 
querer saber quem é de fato brasileiro da gema. A toda hora surge um 
cavalheiro batendo com a mão no peito: Eu é que sou auriverde de verdade! 
(MACHADO, 1983a, p. 280). 
 
 

A menção ao grupo Verde-amarelo ridiculariza a atitude de quem se 

considera expressão da autêntica brasilidade. A independência de pensamento e de 

criação são reafirmados por A. de A. M., que encerra a entrevista declarando a 

impossibilidade de criar teorias literárias para obras ainda inexistentes ou criar 

categorias prévias para a criação artística. O momento seria informe, sendo 

impossível definir o que realmente significa ser moderno: 

 
Cada qual tome o rumo que lhe convier. Da multiplicidade de criações e 
tendências sairão amanhã a criação e a tendência boas. [...] 
 
Para mim moderno é aquilo que eu gosto. Pois está claro. É aquilo que me 
dá prazer. A mim nascido neste século e criado no fanatismo dele. É um 
modo de ver mesquinho porque pessoal? E daí? Em literatura o que importa 
antes de mais nada é a emoção. E essa emoção eu quero sentir por mim 
mesmo. Não através dos outros. Continuemos no escuro. Trabalhando sem 
procurar o que sairá deste trabalho. (idem, p. 285). 
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Na carta a Prudente, a linguagem empregada é uma espécie de paródia aos 

artigos literários solenes e austeros. O missivista aborda a função da crítica e o 

porquê da censura ao excesso de teorização que sentia asfixiar o Modernismo: 

 
O que eu almejei foi tão unicamente apontar o perigo consistente nas 
divagações abstratas à cata de problemas hipermetafísicos que absorvem 
umas tantas inteligências nossas. 
Eu mesmo sou crítico. Durante muitos anos arquei com as agruras e as 
responsabilidades acabrunhadoras da crítica teatral do Jornal do Comércio 
de meu berço natalício. Saiba V. S.ª Mas no exercício de tão pesada função 
cotidiana jamais inventei teorias, esbocei problemas inexistentes, forjei 
equações teóricas sem base visível e palpável. 
O que eu desejaria ver por terra é num país como este a fotografia 
comentada de uma obra que ainda não passou dos alicerces... Compreende 
agora V. S.ª a intenção de minhas pobres palavras? (MACHADO, 1997, p. 
96).  
 
 

O escritor estabelece um cotejo entre a poesia e a prosa na literatura 

brasileira, defendendo que aquela era mais desenvolvida do que esta no Brasil. O 

mal da eloquência, amplamente comentado na entrevista, é referido na carta como 

um mal que atinge até mesmo o movimento modernista e “nos debilita a prosa: 

Menotti, Cassiano, Plínio, os rio-grandenses-do-sul, os nortistas que do norte ainda 

não saíram. E muitos outros. Muitos.” (idem, p. 97). Para o missivista não era 

possível colher as benesses da fama literária, inclusive ridicularizada por ele, tendo 

em vista a grande quantidade de desafios a serem superados pelo escritor brasileiro, 

o qual se encontrava na tarefa de produzir e não se perder em polêmicas e questões 

teóricas sem conexão com a realidade:  

 
Nem avance V. Sª. que eu sou ingrato para com a crítica. Não sou. De 
modo algum. A crítica de que V. Sª. tira tão grande partido é senhora de 
minha particular afeição. Mas nós nos achamos no período de arregaçar as 
mangas. Não no período de recolher as rendas. A crítica pois deve ser 
direta, quotidiana e objetiva. Não vaga, compacta e subjetiva. (ibidem).  

 

O último grande projeto editorial modernista em que A. de A. M. se envolve, a 

Revista de Antropofagia, surge quando a divergência ideológica entre as vertentes 

do movimento ultrapassam a mera discordância. O Verde-Amarelismo, até então 

mencionado de forma humorística, radicaliza sua proposta com a Escola da Anta e 

se opõe ao grupo composto por A. de A. M., Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade. Sobre o movimento, Jorge Schwartz fala de seu aspecto ufanista e 

preconceituoso, que culminará na criação do Partido Integralista:  
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Trata-se de um movimento que busca definir a identidade nacional brasileira 
e que recusa todo elemento estrangeiro, especialmente o europeu, 
defendendo, conforme reza o manifesto, “todas as instituições 
conservadoras.” 
Começam assim a se delinear os contornos de uma ideologia nacional-
conservadora que, posteriormente, sob a liderança de Plínio Salgado, iria 
desembocar no movimento integralista, de inspiração fascista. A ideologia 
verde-amarelista, baseada na ideia da “raça cósmica” de Vasconcelos — 
mencionada explicitamente no Manifesto Nhengaçu Verde-Amarelo —, 
prevê a fusão total das raças, numa sociedade única e miscigenada. A 
justificativa histórica residiria na “absorção” ocorrida inicialmente com o povo 
tupi, cujo totem seria a anta, dando margem a uma fusão geral das raças. 
Há toda uma visão espiritualista, quase messiânica, que vê no Brasil um 
espaço e um povo privilegiados e destinados à redenção, à “concórdia 
universal.” O manifesto, embora alegue ausência de preconceitos de todo 
tipo, não consegue evitá-los (“quando foi o 13 de Maio, havia negros 
ocupando já altas posições no país.”). (SCHWARTZ, 2008, p. 557). 
 
 

A radicalização verde-amarela é percebida de forma cômica por A. de A. M. 

no comentário sobre a nova etapa do movimento, A Escola da Anta, em carta a 

Prudente (22/12/1927):  

 
A Anta faleceu ou antes suicidou-se. Você não sabia? Menotti escreveu 
pros outros dizendo que a “sagrada missão de verde-amarelizar o Brasil” 
estava finda. Os outros concordaram. E eu também por outros motivos. A 
sistematização tapir assim errou o passo e caiu no mangue. (MACHADO, 
1997, p. 109). 
 
 

A criação e desenvolvimento da Revista de Antropofagia aparecem na 

correspondência de A. de A. M. através de pedidos de colaboração, quando se torna 

o editor da chamada “primeira dentição”, com a gerência de Raul Bopp (1898-1984). 

As cartas a Rodrigo Mello Franco de Andrade (cf. Anexo 3) não comentam ou 

aduzem os problemas da publicação, apenas reforçam o pedido do envio do texto 

para a RA: 

 
Mande qualquer colaboração para a Antropófaga. Ou bem que se é 
camarada ou bem que se não é. (Carta 25). 
A Antropófaga tem sido enviada a você enquanto você não se decide a 
enviar para ela uma colaboração./ Diga-me que fim levou o Prudente. 
Escrevi para ele. Não me respondeu. (Carta 26). 
Grande abraço. Não se esqueça da Antropófaga. (Carta 27). 
Dia 31 e nada de colaboração sua para a Antropófaga. Se o resfriado já 
passou não deixe de mandar. Porque vou avisando: não deixo você 
sossegado até receber o prometido. (Carta 28). 
 
 

A mesma situação se repete com Prudente, como vemos no apelo a Prudente 

e no elogio a um livro de Tristão de Athayde, Estudos (1928): “Nº 9 da Antropófaga 
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saiu com um elogio meu ao livro do Tristão. Nada mais oportuno que o artigo seu. 

Mande logo sem falta.” (MACHADO, 1997, p. 120). 

Em sua primeira fase, a revista é publicada mensalmente com oito páginas, 

entre maio de 1928 a fevereiro de 1929. O número de estreia publicou o Manifesto 

Antropófago, redigido por Oswald de Andrade, que definiu a linha do movimento, 

uma ampliação das ideias expostas no Manifesto Pau-Brasil (1924), além do 

desenho feito a bico de pena por Tarsila do Amaral do que se tornaria o símbolo do 

grupo: o Abaporu.  

A primeira dentição publicou, sobretudo, textos literários de escritores como 

Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Prudente de 

Morais, neto, e outros modernistas como Rosário Fusco (1910-1977), Ascânio Lopes 

Quatorzevoltas (1906-1929) e Guilhermino César da Silva (1908-1993), do grupo de 

Cataguases. O ecletismo das colaborações inclui até mesmo os participantes da 

Escola da Anta, como Menotti del Pichia e Plínio Salgado. A. de A. M. desejava que 

a revista fosse “libérrima” e confrontasse as diferentes vertentes do Modernismo.  

Em carta a A. de A. M. (cf. Ref. Anexo 4, carta 33, s.d.), Manuel Bandeira 

sugere uma colaboração para a seção “Brasiliana”, considerada, nos estudos da RA, 

uma das seções mais inovadoras. O projeto foi idealizado por A. de A. M., de acordo 

com o espírito irreverente que marca seu modernismo inicial. O escritor propõe uma 

publicação que contenha uma “antologia de asneiras”, a fim de demonstrar o 

conceito pobre, materializado numa linguagem ornada e preciosa. Na revista TR, já 

produz algumas notas nesse sentido (Manifestações Pau Brasil). Depois, dedica 

uma crônica ao assunto, “Paulistana”, (13/11/1926): 

 
A feição inteligente de um povo não é mais interessante que a sua feição 
asnática. Tanto aquela como esta revela a sua mentalidade e a sua 
psicologia. É também uma manifestação de sua inteligência. De seu espírito 
se quiserem. É produto legítimo do modo de ser, de pensar, de agir dele. Dá 
uma ideia nítida não só do vigor pensante das classes que comandam como 
também principalmente do da imensa maioria anônima. Então a gente 
comparando-a com a outra constituída pelo talento e pela cultura tiraria a 
média exata e significativa. (MACHADO, 1983a, p. 197). 
 
 

O texto de apresentação da revista é de A. de A. M. e reacende o tom 

combativo e satírico dos manifestos de vanguarda: “Assim a experiência moderna 

(antes: contra os outros; depois contra os outros e contra nós mesmos) acabou 

despertando em cada conviva o apetite de meter o garfo no vizinho. Já começou a 
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cordial mastigação.” (MACHADO, 2008, p. 287). O “Abre-Alas” sugere, assim, uma 

resolução para o problema das divergências em saber quem “marchava certo”: a 

“mastigação cordial”.  

A primeira dentição é vista como a fase mais “bem comportada”, justamente 

por contar com a participação de diferentes “matizes” modernistas. A 

heterogeneidade da composição da revista é um dos motivos aludidos por Oswald 

de Andrade sobre a cisão que ocorreria no grupo e que levaria a uma segunda 

dentição vista como mais irreverente e radical: 

 
 
A revista não foi uma, foram duas. A primeira, em cuja supervisão ficara 
Alcântara Machado, surgiu com um caráter eclético, que, desnecessário 
dizer, desagradou profundamente a parte do nosso grupo. Fugia 
completamente à sua finalidade precípua, exibindo artigos assinados por 
colaboradores de todas as espécies e matizes. Basta dizer que até o Plínio 
Salgado andou deitando por lá sua pobre cienciazinha... (ANDRADE apud 
SCHWARTZ, 2006, p. 285)  
 
 

A segunda dentição, com A. de A. M. já afastado da diretoria da revista, 

circulou nas páginas do Diário de São Paulo, entre março e agosto de 1929. É a 

fase dos textos assinados com pseudônimos e marcada pela exclusão dos 

participantes que não aderissem por completo à Antropofagia. É quando ocorre o 

término da amizade entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade. As ofensas 

pessoais contra o poeta e A. de A. M. ocupam os primeiros números dessa segunda 

fase. A mastigação havia deixado de ser cordial. Tanto Mário quanto A. de A. M. 

evitam comentar diretamente os textos publicados. Transcrevemos alguns dos 

ataques que aparecem comentados em carta a Prudente:  

 
A antropofagia como movimento não faz questão de ser tomada a sério. 
Esse sério, que faz rir não nos convém, deixemo-lo à indagação de Tristão 
de Athayde, à estética de Mário de Andrade ou ao desespero adolescente 
de António de Alcântara Machado (vide Confessions d’un enfant du siécle). 
[...] 
António de Alcântara Machado é o burguês brilhante. Sem dúvida. Ficasse 
na reportagem, não nos daríamos o trabalho de pô-lo no lugar. Mas 
acreditou que o documento Chiquinha Dell’Oso é arte. E ainda acredita em 
Arte. Dois erros. Ficou sendo nosso França Júnior, como já disse Menotti. 
Mas pra quê mais França Júnior? [...] O que conduziu Alcântara na estreia 
foi o prefácio de Pathé-Baby. Por esse caminho, ele ia bem. Traiu-se. Virou 
importante. Carioca. Não nos interessa. (FREUDERICO, “Ortodoxia”. RA, nº 
3, 31/03/1929). 
 
Os srs. Alcântara Machado (o Gago Coutinho que nunca voou) e Mário de 
Andrade (o nosso Miss São Paulo traduzido em masculino), iniciaram a 
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guerra contra a originalidade. Só a chatice, a cópia e a amizade é que 
prestam. [...] 
Sabemos que o Sr. Carlos Drummond de Andrade recebeu uma carta de 
São Paulo, na qual lealmente se explicava que, por motivo de 
incompreensão, o Tonico Caixa D’óculos tinha sido posto à margem do 
movimento antropofágico. Com muito prazer, pois foram enormes e leais os 
esforços para fazê-lo boiar. Mas o homenzinho tinha um vasto vício de 
origem. Aristocrata filho de senador, neto de professor, bisneto de 
brigadeiro. Impossível. Preferiu ficar na literatura para gozo da família. Você 
viu que artigo lindo ele escreveu hoje? E aquela história do Berinjela? Que 
impagável? Talento? 
De resto, acreditando em carpintaria teatral, no padre Anchieta e o 
monstrengo mental que foi Capistrano de Abreu. Pior. Convencido que está 
tendo influência na prosa brasileira! (CABO MACHADO, “Os três sargentos”. 
RA, nº 5, 14/04/1929). 
 
 

A atitude de “concitar” “os povos” do Rio de Janeiro por parte de A. de A. M., 

ainda que não concordassem com as propostas mais radicais de vanguarda, 

aparece como cerne das acusações. A menção a Tristão de Athayde não é fortuita, 

há muito o autor de BBBF demonstrava sua admiração pelo crítico e publica um 

artigo na RA sobre a qualidade de seus textos de análise literária.  

Ainda que Oswald de Andrade diga que a ruptura tenha se dado por 

divergências na composição da RA, percebe-se, pelos textos da 2ª dentição, que 

outros motivos influenciaram no desentendimento, como a modificação da prosa do 

escritor. A atitude de desprezo chega ao ponto de invalidar por completo a obra de 

A. de A. M. e a única coisa proveitosa do livro de estreia seria apenas o prefácio 

escrito pelo próprio Oswald de Andrade: “O que conduziu Alcântara na estreia foi o 

prefácio de Pathé-Baby. Por esse caminho, ele ia bem.” Acusado de abandonar o 

radicalismo experimental de PB e se tornar um autor passadista, um novo “França 

Júnior”, folhetinista carioca célebre no século XIX. Fica explícita a crítica feita à 

associação com os escritores do Rio de Janeiro, sendo assim, duas vezes 

satirizada.  

Sobre a comparação com França Júnior, Prudente elabora um artigo no Rio 

de Janeiro, usando o seu pseudônimo Pedro Dantas, sobre o escritor que estava 

esquecido e aponta os traços modernos de sua obra. Manuel Bandeira também 

dedica uma crônica sobre a comparação entre França Júnior e A. de A. M. e destaca 

como ambos conseguem captar aspectos das cidades que sofrem um processo de 

modernização acelerado, o Rio de Janeiro, já no fim do século XIX, São Paulo, no 

início do século XX: 
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Em suma, a pilhéria antropófaga era boa, não como pilhéria, mas como 
observação crítica. França Júnior e António de Alcântara Machado são dois 
anotadores insignes dos nossos costumes. Como o Brás, Bexiga e Barra 
Funda faz-nos viver no meio dos ítalo-brasileiros de São Paulo, os Folhetins 
de França Júnior nos restituem ao vivo a sociedade do tempo em que o Sr. 
Martinho Campos derrubava ministérios, quando os homens namoravam ou 
conversavam de política à porta do Castelões e do Albernaz e as senhoras 
se vestiam na Dreyfus ou na Mme. Lambert. (BANDEIRA, 2009, p. 490). 
 
 

Nos textos da RA, também é ridicularizado o novo caminho da produção de A. 

de A. M. Sua tese sobre José de Anchieta, que recebe o prêmio da Sociedade 

Capistrano de Abreu, é vista como outro escorregão passadista, pela idealização da 

figura do jesuíta. Como afirma Eduardo B. do Carmo: “Oswald se aproveita do fato 

do autor ter publicado seus estudos anchietanos para detratá-lo, contrapondo uma 

visão idealista dos jesuítas e da Companhia de Jesus com outra, não menos 

idealista, que a Antropofagia tinha de nossos índios.” (CARMO, 2004, p. 53). À 

proporção que os ataques foram sendo publicados, tornam-se cada vez mais 

pessoais. Alude-se, sarcasticamente, à sexualidade de Mário de Andrade (“Miss 

Macunaíma” é outro apodo utilizado) e à origem da família de A. de A. M., algo 

sagrado para o jornalista.  

Desse modo, a admiração que A. de A. M. nutria por Oswald, mencionada 

antes nas cartas a Prudente através de elogios para com o artista e sua obra, é 

destruída. Sobre os ataques da RA, o missivista não os comenta de imediato com 

Prudente. Em 25 de abril de 1929, escreve uma longa carta em que afirma outro 

motivo para a atitude de Oswald de Andrade. A tentativa, por parte do autor do 

Manifesto Antropófago, de conseguir a chefia do movimento seria a verdadeira razão 

para a série de insultos. O missivista também demonstra indignação com o fato de 

que os ataques aconteçam por meio de pseudônimos. Sua reação inicial de publicar 

um artigo sobre a nova fase da revista é abortada e diz as razões para preferir o 

silêncio. Reproduzimos, apesar de serem um pouco longos, os parágrafos da carta 

em que o missivista retoma alguns ataques da RA que grifamos abaixo: 

 
Não escrevi nem escreverei coisa alguma em resposta ao meu ex-
admirador Oswald de Andrade. Ou antes: escrevi mas não publiquei nem 
publicarei. De fato rabisquei o Recado para um áulico que saiu violento 
como o diabo. O Rodrigo leu uma cópia que enviei a pedido dele. A você 
não enviei com receio de chocar Inah. É realmente coisa incrivelmente 
ferina. O Rodrigo deve ter rasgado a cópia. Mas ainda que não tenha 
rasgado não faça questão de ler. Nunca escrevi coisa mais virulenta. É 
verdade que podia amenizar. Mas não paga a pena. O Oswald (como diz 
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nosso Couto) é um sujeito que mesmo durante o Carnaval não pode sair à 
rua vestido à caráter. Caráter e Oswald são coisas que se repelem. 
Meteu-se agora com uns sórdidos e se fez inimigo da Igreja, de Mário de 
Andrade e de António de Alcântara Machado. Tenho pois companheiros 
ilustres nessa inimizade honrosa. Acha que eu acredito na Arte. Engana-se. 
Eu acredito piamente no caráter. No Caráter até. E está danado porque no 
dia em que minha experiência pessoal concordou com a dos outros no 
verificar provadamente que ele era ordinário deixei de procurá-lo. 
António de Alcântara Machado não nos interessa, escreve ele. Interessa 
tanto que eu sou o assunto predileto da Antropófaga. 
Depois os ataques são anônimos. Até agora o Oswald que é o autor não 
teve a coragem de assinar o nome. E já declarou ao Paulo Prado que nada 
tinha a ver com a revista. Cinismo. Mas inútil. Paulo Prado bateu-lhe o 
telefone na cara. É o que ele tem ganho com suas atitudes atuais. 
Herdeiro presuntivo, sem nunca ocupar o trono, eterno quase-célebre, está 
se indispondo com o grupo que sempre foi o único a lhe dar importância, o 
único a reconhecer o seu talento estupendo, a levar a sério sua literatura. 
Acaba sozinho. Ou melhor: já está sozinho aqui. (MACHADO, 1997, p. 128-
129).  
 
 

 Nas cartas seguintes, os comentários são sumários e dão notícias de alguns 

escritores que resolvem processar a RA por causa dos insultos publicados e de sua 

colaboração para o mesmo jornal que Oswald publicava resenhas literárias. 

Também comenta a publicação do conto “Guerra Civil”, que marca um interesse que 

será desenvolvido em suas próximas obras: a abordagem direta da situação política 

do país. 

Acompanhamos, assim, pelas cartas como o entusiasmo com a proposta de 

renovação arrefece. Além do mal-estar provocado pela segunda fase da RA, o autor 

não se sente satisfeito com a própria literatura. A carta de Manuel Bandeira a Mário 

de Andrade (24/07/1928) mostra o descontentamento de A. de A. M. com o livro 

Laranja da China: 

 
Com ele me sucedeu uma coisa desagradável. Me mandou Laranja com 
esta dedicatória “Não esprema que não sai sumo.” Gostei muito, achei que 
tinha muito sumo e disse a ele na carta em que agradeci. Mas ajuntei que 
era aplicada a outro meio a mesma técnica de Brás, Bexiga e que o que eu 
estou esperando com viva curiosidade era o romance do Capitão Bernini. 
Alcântara me respondeu todo triste, dizendo que foi uma decepção! Que 
tinha trabalhado muito para se libertar de Laranja [sic], como em Laranja 
[sic] trabalhara para se libertar de Pathé-Baby; que pensava ter feito coisa 
diferente. Fiquei incomodado de haver causado essa pena ao Alcântara. 
Conto isso a você porque lhe pode ser útil se você tiver que criticar o livro. 
Note-se que eu diria sempre a ele a minha impressão se ela resultasse de 
uma leitura crítica (que não foi a minha): deve-se sempre a verdade a quem 
trabalha de boa fé e de boa vontade. (BANDEIRA, 2001, p. 397 apud 
BENZATTI, 2004, p. 56). 
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O “medo” com a tentativa de “bardo” com a LP, o início interrompido do que 

seria o primeiro romance do escritor, Capitão Bernini e o livro Laranja da China, que 

não recebe os melhores qualificativos pelo prosador, indicam sintomas de uma nova 

modificação que estava se processando em sua forma de escrever e conceber 

literatura. Confirma-se, portanto, um processo sinuoso da consolidação da literatura 

de A. de A. M. No primeiro momento de participação no Modernismo, há a busca do 

reconhecimento do “estilo”, até a consagração com BBBF. Depois, aparecem as 

dúvidas sobre a incursão em novos gêneros literários e os receios de que os 

procedimentos literários alcançados se tornassem uma fórmula, uma solução pronta 

e repetitiva. 

No que se refere ao engajamento e propagação do movimento modernista, as 

cartas trazem, na forma e no conteúdo, a preocupação contra o atraso, o 

passadismo literário e a busca de uma expressão para a identidade nacional. Ainda 

assim, o escritor é fortemente compelido a estabelecer nexos com as correntes 

literárias de adesão menos radical do Modernismo, como forma de consolidar e 

expandir o movimento. Além da identificação fraterna com Prudente, indicada no 

respeito e admiração pelo autor de “Maria da Glória”, o amigo é uma espécie de 

relações públicas, no Rio de Janeiro, dos projetos em que A. de A. M. se encontrava 

envolvido. Daí a correspondência regular com Prudente de Moraes, neto nos 

primeiros anos de participação da renovação literária e da constância dos pedidos 

de colaboração a outros escritores residentes no Distrito Federal. As cartas já 

sinalizam, elipticamente, o “pega modernista” que, não recebe muita atenção, 

inicialmente, do epistológrafo. 

A “descida antropofágica”, quando a proposta de pensar o país atinge uma 

radicalidade sem par na obra de A. de A. M., mais perceptível nos textos publicados 

na RA, é o momento em que os sintomas da disputa em saber quem é que “marcha 

certo” se transformam em ataques intestinos e criam o cisma no movimento. O 

inimigo, agora, era outro. Se, antes, o embate era contra o beletrismo nefelibata e 

decadente, passa para a disputa entre os modernistas, a fim de saber qual das 

orientações era a mais original e que guiaria a uma verdadeira revolução social no 

Brasil. Sob os ataques pessoais, entretanto, se escondem as implicações em “se 

definir” ideologicamente.  
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Antes de 1930, dado como o ponto final do Modernismo como movimento 

literário, surgem as obras que apontam os novos rumos do cenário cultural. No 

mesmo ano em que a proposta da Antropofagia é lançada, há a publicação do livro 

de Paulo Prado, Retrato do Brasil, os romances Macunaíma de Mário de Andrade e 

A bagaceira de José Américo de Almeida. As incursões sociológica, antropológica e 

política nos males que assomavam o Brasil não passarão despercebidas ao artista. 

A inquietação proveniente da escolha de um posicionamento é candente para o 

escritor.  

É o momento que A. de A. M. se aproxima da corrente católica do Rio de 

Janeiro, cuja figura central é o pensador Alceu Amoroso Lima. É, também, quando 

ocorre a adesão de Oswald de Andrade ao Comunismo. O “ateu antropófago” não 

perdoa o que considera a capitulação de um “burguês brilhante”, que não diz sim ou 

não para nenhuma das tendências ideológicas que começam a dividir o Brasil 

politicamente. Indeciso? Pouco definido? As soluções totalitárias não serão 

atraentes para o jornalista, que se concentra em detectar as “raízes” que minariam 

qualquer tentativa revolucionária, de esquerda ou direita. No último capítulo, vejamos 

como o tumulto dessa “atmosfera de véspera” encontrará em Alceu Amoroso Lima 

um dos interlocutores privilegiados. 
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4. MEIA-VOLTA, VOLVER? 

 
E o modernista cederá a vez àquele moderno que sobrevive às modas. 
(BOSI, 2008, p.38). 

 
Eu também já fui brasileiro 
moreno como vocês.  
Ponteei viola, guiei forde 
e aprendi na mesa dos bares 
que o nacionalismo é uma virtude. 
Mas há uma hora em que os bares se fecham 
e todas as virtudes se negam. [...] 
Eu irônico deslizava 
satisfeito de ter o meu ritmo  
mas acabei confundindo tudo. 
Hoje não deslizo mais não, 
não sou irônico mais não, 
não tenho ritmo mais não. (ANDRADE, 1973, p. 5). 
 
Um novo, claro Brasil 
Surge, indeciso, da pólvora. (idem, p. 27). 

 
 

Este capítulo abarca o arco temporal de quando A. de A. M. realiza sua última 

viagem à Europa, entre outubro de 1929 e abril de 1930, até seu último ano de vida 

(1935), pouco depois da mudança para o Rio de Janeiro, primeiro como secretário 

na Assembleia Constituinte, depois como deputado federal pelo Partido 

Constitucionalista, cargo o qual não chega a tomar posse. A nossa análise da 

correspondência tem como eixo a troca epistolar com Alceu Amoroso Lima, pela 

densidade e regularidade com que ela ocorre nesse período.  

O que não significa que a correspondência com Prudente tenha desaparecido 

por completo. Fazemos suposições baseadas nos registros publicados na excelente 

edição crítica de Cecília de Lara. Percebe-se, pelos textos remanescentes, um 

decréscimo significativo da troca de epistolar entre ambos. Mas, um 

dimensionamento mais exato e a confirmação da possível continuidade do envio de 

cartas ocorrerão por meio da localização das cartas enviadas por Prudente. Por 

outro lado, as cartas tornam-se mais assíduas com Manuel Bandeira e Rodrigo Mello 
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Franco de Andrade e estreitam ainda mais os laços fraternos registrados, 

pontualmente, no primeiro momento da correspondência.  

Manuel Bandeira comenta a sua obra literária, as colaborações para a Revista 

Nova e os acontecimentos literário-boêmios da cidade do Rio de Janeiro. 

Encontramos, em algumas cartas escritas pelo poeta (localizamos nove cartas), a 

referência a outras missivas enviadas por A. de A. M. e que não estão no seu 

espólio preservado pelo IEB. Localizá-las e, principalmente, comprovar sua 

existência, é, portanto, outra tarefa útil para a recomposição do quadro epistolar do 

prosador modernista. Como um de nossos objetivos principais era o levantamento 

no maior acervo de preservação de documentos de A. de A. M. e por uma questão 

de recorte, não recorremos a outros centros de pesquisa.  

Rodrigo M. F. de Andrade, cuja atividade advocatícia é responsável por vários 

pedidos referentes a documentos e processos jurídicos, mantém uma 

correspondência profissional com o escritor. Do total das trinta e nove cartas 

enviadas por Rodrigo, vinte e duas tratam de questões jurídicas. É o “mineiro pau”, 

como ele mesmo se denomina, pelas “estopadas” impostas ao amigo. Porém, na 

década de 1930, fica cada vez mais responsável por intermediar a publicação das 

crônicas de A. de A. M. nos jornais do Rio de Janeiro, um incentivador e colaborador 

da Revista Nova, o julgador chamado para avaliar o texto inicial de O Nortista, e é a 

pessoa com quem o missivista passa a limpo a sua atuação na Revolução 

Constitucionalista. Com o destinatário Rodrigo, registra-se a mesma situação com as 

cartas enviadas (e não localizadas) a Manuel Bandeira. Foram encontradas apenas 

cinco cartas escritas por A. de A. M. para Rodrigo, embora haja indícios de que a 

correspondência tenha sido mais regular. Há que se expandir o campo pesquisado 

para a recuperação, quem sabe provável, dessas cartas. 

Mário de Andrade, devido às viagens de A. de A. M. e a mudança para o Rio 

de Janeiro, surge como outro interlocutor constante. Dele vem o depoimento sobre 

as eleições em 1930, as fraudes e a violência do processo eleitoral, no total de três 

cartas recuperadas. Por seu turno, as cartas enviadas por A. de A. M. (quinze 

cartas) dão conta do período em que viveu no Distrito Federal, a criação do romance 

Mana Maria e as agruras do cargo político. 

Pelos assuntos levantados sumariamente acima, demonstra-se uma 

modificação substancial na correspondência mantida por A. de A. M. A década de 
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1930 se inicia com uma grande apreensão política, uma aguda crise financeira e os 

prenúncios de guerra que agitavam o país. A “atmosfera de véspera”, comentada na 

correspondência com Amoroso Lima, é justamente a inquietação gerada por um 

cenário social instável. A necessidade em tomar partido ideologicamente é quase 

inevitável. Discutiremos, sucintamente, essa nova etapa na história literária brasileira 

para que tenhamos elementos para contextualizar os problemas apresentados nas 

cartas de A. de A. M. 

Os desentendimentos e separações iniciados poucos anos antes entre os 

escritores são mais nítidos e intransigentes. O ambiente literário também sofre, por 

conta disso, uma modificação substancial. Sérgio Miceli aponta como o período mor 

dos romancistas ou, como o sociólogo os denomina, os “cronistas da ‘casa 

assassinada’” (2001, p. 158). Alude-se à obra do escritor Joaquim Lúcio Cardoso 

Filho (1913-1968), cujos protagonistas realizam uma prospecção psicológica nas 

mudanças das relações familiares tradicionais do Brasil interiorano. 

Assim, o embate entre um Brasil moderno e urbano e outro arcaico e rural 

encontra uma nova expressão. O fim da utopia modernista, em que “O futuro era 

hoje”, numa perspectiva otimista dos aspectos díspares de nossa “modernidade 

periférica”, coincide com a ascensão dos novos escritores que se voltam para o 

declínio das grandes forças tradicionais que entraram em colapso com a Revolução 

de 1930 e a bancarrota financeira das oligarquias, majoritariamente, as nordestinas.  

A respeito dessa virada e do predomínio, pela primeira vez, do romance na 

literatura brasileira, transcrevemos a análise de Miceli. Conquanto seja um pouco 

extensa, consegue captar aspectos importantes da mudança supracitada: 

 
Embora o alvo preferido dos ataques modernistas fosse o tipo de poesia 
praticado pelos parnasianos, decadentistas e outros círculos simbolistas, os 
escritores modernistas de São Paulo e Minas nunca conseguiram se 
desvencilhar por completo das normas intelectuais vigentes na década de 
1920, segundo as quais a poesia era tida como o gênero social mais 
rentável. 
Não é de estranhar, portanto, que a “carreira” de romancista tenha se 
configurado em sua plenitude apenas na década de 1930, num momento 
em que o desenvolvimento do mercado do livro se alicerçava na literatura 
de ficção, então o gênero de maior aceitação e de comercialização mais 
segura. [...] 
Num período de intensa concorrência ideológica e intelectual entre diversas 
organizações políticas (integralismo, Igreja, forças de esquerda), o romance 
converteu-se em móvel importante de luta em torno da imposição de uma 
interpretação do mundo social a um público emergente: os grupos de 
esquerda classificavam as obras dos romancistas identificados com a Igreja 
de romances “introspectivos” ou “psicológicos”, os críticos de direita ou de 
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tendências espiritualistas rotulavam as obras dos militantes de esquerda de 
romances políticos em sentido pejorativo, ou seja, como obras de 
propaganda e proselitismo. (MICELI, 2001, p. 159, grifo nosso). 

 

A circulação da obra modernista — não esqueçamos que o público dessas 

produções era bem restrito, daí a elaboração de revistas, geralmente de maior 

tiragem, para a propagação dos textos —, bem como o prestígio concedido ao 

poema como gênero literário, são fatores que ajudam a explicar a obliteração 

modernista na década seguinte, além da própria contenda de seus integrantes que 

“desmantela” o grupo. A. de A. M. denunciava a primazia dada pelo Modernismo ao 

poema, reivindicando atenção para a prosa. Talvez, e aduzimos como hipótese, 

também, ajude a explicar suas investidas em uma obra poética (nova tentativa de 

legitimação?), apesar de se sentir totalmente inepto para a poesia, e o lugar 

colateral que o seu legado ocupou no movimento. 

Destacamos, no texto de Miceli, a nova função assumida pelo romance que, 

na década anterior havia passado pelos manifestos e poemas modernistas, a de 

“interpretação de um mundo social”. Sem entrarmos na discussão do sociólogo, de 

que a obra dos “cronistas da ‘casa assassinada’” significa, na verdade, “uma 

transposição literária de sua experiência pessoal” (idem, p. 161), o fato é que existe 

uma tentativa de reinterpretação da realidade brasileira. No entanto, a 

“redescoberta” do país se dá em termos de aporia e desencanto. Para o impasse 

vivido, tirantes aqueles filiados, nitidamente, a alguma concepção ideológica, os 

romances deixam a resposta em aberto.  

Nesse sentido, escolhemos, como epígrafe e como fio condutor de 

apresentação deste último capítulo, os versos de Carlos Drummond de Andrade da 

obra Alguma poesia (1930). O livro está no umbral entre a perspectiva otimista e 

utópica do Modernismo, tendo sido o poeta um participante bem ativo do movimento, 

e a dilaceração experimentada pelos “cronistas da ‘casa assassinada’”, cuja postura 

é equivalente à volta empreendida, depois, por Drummond, às memórias familiares. 

Associamos, igualmente, à rotação da obra de A. de A. M. em que “o modernista 

cederá a vez àquele moderno que sobrevive às modas.” (BOSI, 2008, p.38).  

Os versos pertencentes ao poema “Também já fui brasileiro” (ANDRADE, 

1973, p. 5) fazem um inventário da busca do novo e da brasilidade pelos 

modernistas: a máquina (“guiei forde”), a miscigenação (“já fui brasileiro/ moreno 
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como vocês”), a cultura popular (“Ponteei viola”) e da atitude de afirmação positiva 

do país (aprendi na mesa dos bares/que o nacionalismo é uma virtude”). A falência 

do projeto otimista já é indicada pelo uso do verbo no pretérito perfeito do indicativo: 

tempo acabado, encerrado. O fim da utopia e da reunião modernista aparece 

marcado pela conjunção adversativa: “Mas há uma hora em que os bares se 

fecham/ e todas as virtudes se negam.” As discordâncias, às vezes com ideologias 

reacionárias, outras, com posturas dogmáticas, são os responsáveis pela dissolução 

de “todas as virtudes”.   

A última estrofe do poema rememora, ou seja, estabelece um novo 

distanciamento, do que era considerada a maior conquista da vanguarda: a 

revolução na forma. A liberdade rítmica, o humor e autoconfiança renovadora são 

postas em dúvida com o uso novamente da adversativa: “Eu irônico deslizava/ 

satisfeito de ter o meu ritmo/ mas acabei confundindo tudo.” Os versos finais trazem 

o momento presente em termos contraditórios. O tempo verbal da afirmação 

(presente do indicativo) é usado para uma série de negações: “Hoje não deslizo 

mais não,/ não sou irônico mais não,/não tenho ritmo mais não.” As negações 

redundantes, entretanto, marcam um novo ritmo: cacofônico, dissonante e de 

autoirrisão. Seriam resquícios, restos, sobras, rastros do Modernismo?     

Já os versos “Um novo, claro Brasil/ Surge, indeciso, da pólvora” são do 

poema “Outubro 1930” (idem, p. 27) e captam a atmosfera após a Revolução que 

instaurou uma nova etapa na República brasileira. O retrato de um país em espera 

de compasso (indeciso), esperançoso (Um novo, claro Brasil) e violento (da pólvora).  

As situações captadas por Drummond em Alguma poesia nos ajudam a 

refletir a trajetória de A. de A. M. no que concerne à decepção vivida com o 

empreendimento modernista: “Eu também já fui brasileiro”. O prosador havia 

imergido por completo na experiência artística da modernização e da brasilidade. 

Qual o caminho após “negação de todas as virtudes”?  O momento de prospecção 

de novos rumos para a produção literária, conta, assim como no poema de 

Drummond, com a conquista do “ritmo”. Há uma “sedimentação” do “estilo” de A. de 

A. M. através da permanência da objetividade e da ironia e a tentativa de 

compreender o “novo, claro Brasil” que se deixava entrever “da pólvora”.  

Passamos ao breve período de interlúdio, quando o escritor se afasta do país, 

mas acompanha interessado às movimentações política e literária. Em seguida, 
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tratamos das inquietações acerca de sua condição de intelectual, a reflexão sobre o 

sentido de sua obra, as quais ganham uma profundidade singular com Alceu 

Amoroso Lima, até o caminho do novo engajamento assumido, seja na Revolução 

Constitucionalista ou na participação da Assembleia Constituinte. 

 

4.1. Fechado para balanço. 

 

Após os desentendimentos e o cisma do movimento modernista, A. de A. M. 

inicia uma nova etapa em sua carreira literária e também em sua vida pessoal, com 

a última viagem à Europa. O texto epistolar traz elementos desse momento de 

pausa, de reavaliações e de persecução de novas perspectivas literárias. De acordo 

com informações obtidas por Cecília de Lara, a princípio, a viagem seria uma 

extensa excursão pelo Brasil, uma espécie de segunda caravana modernista, a 

exemplo da viagem às cidades históricas mineiras. “Segundo comenta Mário de 

Andrade em carta, António de Alcântara Machado deveria participar do grupo que 

faria uma viagem pelo Brasil — mas por razões pessoais preferiu ir a Europa.” 

(LARA, 1983b, p. 184). 

Existem poucas missivas desse momento, mas a mudança é significativa. 

Fora a carta enviada a Prudente, que mantém alguns elementos da escrita 

entrecortada e sincopada, as cartas a Mário de Andrade, por exemplo, são 

compostas por um texto mais longo, menos irreverente e com temas mais pessoais. 

O tom é distinto até mesmo do encontrado na correspondência mantida 

anteriormente com o poeta. A premência de afirmação do Modernismo havia perdido 

espaço e as notícias de/ sobre projetos literários aparecem mais como objeto de 

curiosidade do missivista do que propriamente um plano de ação. 

 No que se refere à sua vida íntima, é quando se consolida a relação com 

Dolores Bicudo, a Lolita. Ainda como reflexo da situação incômoda com a família, 

que não aprovava o fato de Dolores ser divorciada e mãe de dois filhos, as 

referências à união são praticamente imperceptíveis nas cartas. Demora bastante 

para que o relacionamento seja referido, diretamente, pelos amigos, na 

correspondência. Encontramos em 09 de agosto de 1930, data bem posterior do 

retorno do casal ao Brasil, a seguinte frase de Rodrigo M. F. de Andrade, um sinal 

da discrição existente em fazer comentários sobre o relacionamento: “Ouso 
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recomendar-me também aquela senhora que você designa em tua carta pelo 

numeroso eufemismo de ‘várias circunstâncias’”. (cf. Ref. Anexo 4, Carta 42). 

A relação, contudo, era de conhecimento público. Sobre uma nota divulgada 

no jornal, encontramos o seguinte comentário em carta a Prudente (Cap Ferrat, 

05/12/1929): 

Ciente — Prudente amigo — das novidades literárias comunicadas na carta 
de 11 de outubro. [...] 
Mas o melhor dos envios nacionais foi o artigo do Grieco. Ou melhor: o 
trecho em que fala da minha “boa pecúnia”. Você não leu? Saiu no Diário da 
Noite paulista de 7 de novembro se não engano. Título: “Um viajante de 
bom humor.” Pudera. (MACHADO, 1997, p. 141). 
 
 

O artigo de Agripino Grieco (1888-1973) noticia a viagem de A. de A. M., de 

onde espera novas crônicas ao estilo apresentado em Pathé-Baby. O que incomoda 

no comentário de Grieco é referência sutil à boa condição financeira de Lolita. 

Segundo as poucas informações disponíveis sobre a mulher de A. de A. M., ela seria 

detentora de considerável fortuna. Insinua-se na crônica que a viagem seria feita, 

assim, graças à “boa pecúnia” de Lolita. Ironizando o epíteto dado pelo articulista, 

“Um viajante de bom humor”, o epistológrafo descreve sua viagem como a de 

personagens ricos e volúveis da literatura finissecular, cujas excursões eram 

luxuosas e exóticas. Declara-se autor de um crime perfeito (representado pelo 

personagem Fantomas citado na carta), por aproveitar a paisagem proporcionada 

pela “boa pecúnia”, sem preocupações intelectuais mais profundas: 

 
Meu caro amigo, sinto-me de fato pecuniário e elegante. Escrevo da Villa 
Mon Caprice onde segundo os jornais de Nice e Marseille acaba de se 
instalar “M. Machado, venant du Brésil”. Eu sou Fantomas. Vizinho do 
Duque de Connaught, do Conde de Essex, dos príncipes da Sérvia, sinto-
me João do Rio ou Assis Chateaubriand. A vida é boa. E eu sou Fantomas. 
As novidades daqui são estas:  
1ª  — o vento sacode as oliveiras do meu jardim; 
2ª — o Mediterrâneo com velas azula; 
3ª — eu bocejo sob as palmeiras. 
Portanto Eça me descreveria com volúpia. 
História. Trabalho. Escrevo. Só não medito. 
Adeus. Cumprimentos para Inah. Não peço notícias do Cumplido Sant’Ana. 
Mas de vocês, da política e da Livraria Católica. Bom Natal. Brilhante 1930. 
(idem, p. 142). 

 

Rodrigo M. F. de Andrade (10/01/1930), também amigo de Prudente, comenta 

essa carta, contrapondo a felicidade pessoal do amigo ao ambiente tumultuado que 

havia se instalado no Brasil após a Revolução de 1930. O Congresso Nacional havia 
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sido dissolvido assim como as Câmaras estaduais e municipais. Os efeitos negativos 

são mencionados brevemente. Rodrigo fala da absorção “pela politicagem” e as 

atividades jornalísticas em que se encontrava, “metido na capinha do jornal”: 

 
Aqui as coisas vão pretas, como você sabe. Eu absorvido na politicagem, 
metido na capinha do jornal e atarefado com a advocacia, tenho estado 
satisfatoriamente com você, e [ilegível] de epistolar mas brevemente hei de 
lhe escrever, para contar a você um [mundo] de coisas.  
Gozador! Deitado numa vila lírica da Costa do Mediterrâneo, enquanto o 
[porrete] descendo aqui miseravelmente! (Cf. Ref. Anexo 4, Carta 39).  
 
 

Rodrigo aborda questões relativas ao pagamento dos textos enviados por A. 

de A. M. ao Rio de Janeiro, os quais ficam sob sua confiança. A instabilidade do país 

se reflete na redução do lastro financeiro das empresas e os atrasos de pagamento 

aos colaboradores seguem por meses a fio. A composição dos jornais, por conta 

disso, também é afetada. As páginas são elaboradas, majoritariamente, por textos 

dedicados a questões políticas e a literatura perde espaço, conforme informa 

Rodrigo (13/03/1930): 

 
Como da outra vez, esperei a publicação de 5 artigos seus para lhe remeter 
uma bola de 500$000, de preferência a expedir ordem de pagamento de 
100$000 a proporção que seus artigos forem aparecendo. A esta hora eu 
deveria ter recebido para você importância maior que aquela. Mas O Jornal 
anda sofrendo há muito tempo de crise de espaço. As notícias e os 
comentários políticos se derramam pela folha inteira. E como, por outro 
lado, a falta de dinheiro tem reduzido frequentemente a 12 páginas magras 
o artigão do Chateaubriand, por várias vezes seus artigos têm deixado de 
sair. Foi isso que sucedeu, por exemplo, na semana passada. (cf. Ref. 
Anexo 4, Carta 40). 
 
 

Em 15 de setembro de 1930, quando há muito o escritor se encontrava no 

Brasil, Rodrigo ainda se desculpa pela falta de pagamento dos textos enviados da 

Europa: 

 
 
Estava envergonhadíssimo com a impontualidade de O Jornal. E ando tanto 
mais aborrecido com isso quanto menos posso intervir agora para lhe ser 
pago sem demora o que se deve a você. Em todo caso, um dia destes 
lançarei mão de certo expediente que já amadureci com o objetivo de 
liquidar os vales que continuam em poder do Sr. Guimarães. 
Mas, afinal de contas, eu me sinto bastante culpado do “bolo” que você está 
levando, uma vez que eu deveria estar ao corrente das dificuldades da 
empresa para pregar-lhe semelhante calote, avisando-o com antecedência 
do que poderia suceder. Foi o diabo. Você me perdoe. (Cf. Ref. Anexo 4, 
Carta 43). 
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Durante essa viagem, A. de A. M. conclui o livro Lira Paulistana, cuja 

introdução é localizada e datada de Cap Ferrat (janeiro de 1930), além das novas 

crônicas de viagem qualificadas como “Prosa turística (muito fiada)” para jornais de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Após a proposta iconoclasta de Pathé-Baby, 

esperavam-se novas crônicas sobre a Europa com a mesma irreverência temática e 

formal de sua estreia literária. Outro, entretanto, é o tom encontrado nesses textos, 

conforme aponta Cecília de Lara: 

 
Embora mais frequente, o tom de ironia ou sátira nem sempre aparece. Há 
colaborações em que expõe a sério ideias e reflexões que demonstram a 
capacidade de análise do presente — o que significa também a capacidade 
de formular prognósticos, que o tempo veio a confirmar. Quase sempre 
preso aos fatos, que expõe nos vários episódios dentro da mesma crônica, 
um fio subterrâneo, no entanto, sempre liga internamente a matéria 
aparentemente fragmentária. Essa centelha interior que a eletriza é a visão 
do autor, viajante em trânsito por países, coisas, pessoas, livros. [...] 
(LARA, 1983b, p. 182). 
 
 

Permanece o olhar crítico para com a pretensa superioridade europeia, o 

ufanismo de alguns brasileiros em terra estrangeira, porém há uma incursão mais 

subjetiva para as pequenas mazelas humanas. A elaboração é mais associativa e os 

temas surgem sem um esquema tão rígido de roteiro de viagens, com a progressão 

de país a país. Ainda assim, a busca da objetividade segue como uma meta para o 

escritor. São desse período, as crônicas sobre literatura em que afirma a 

necessidade de o personagem — de romance, peça teatral ou conto — viver. 

Demonstra interesse, como grande realização da época, pelos depoimentos das 

experiências de guerra como aparece na crônica “Remarque, Renn, Sheriff e a 

literatura da guerra”: “E numa época em que o intelectualismo baniu da literatura a 

narração pura e simples porque o autor acima de tudo comenta, anota, explica, 

discute, estabelece, aprofunda e resolve problemas isso já constitui uma novidade.” 

(MACHADO, 1983b, p. 210). 

Por outro lado, no campo da crítica literária, o retrospecto da literatura 

brasileira surge sem os padrões modernistas contra o sentimentalismo, a eloquência 

e o ufanismo. A avaliação das antologias literárias ginasiais é o reencontro com os 

tempos idos, as primeiras leituras de literatura brasileira e a lembrança de si mesmo. 

O lirismo que perpassa o artigo “Selectas” (01/1930) é inédito, uma vez que em suas 

crônicas sobre literatura predominava a postura combativa, “estilo dinamite”. Sobre 

os textos recordados, faz a seguinte observação: 
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Convém, é mesmo preciso abrir mão de toda e qualquer preocupação 
crítica. Além de não adiantar coisa alguma atrapalha e envenena a 
comoção. A gente está entre amigos, que nos conheceram meninos, alguns 
são velhos amigos da família, a gente está entre patrícios esforçados, e 
porque quer bem aceita tudo deles. Depois o ruim é muitas vezes o que 
mais enternece, mais interessa, distrai. Sabido. (MACHADO, 1983b, p. 226). 
 
 

Embora cite o tema como boa fonte de inspiração poética —“Eu se fosse 

poeta arriscava um poema sobre as selectas em prosa e verso” (idem, p. 225) —, A. 

de A. M. disfarça o lirismo do texto e encerra com o seguinte comentário irônico: “Se 

eu fosse poeta, o poema terminaria com essa cisma, mas como não sou, prefiro 

mudar de assunto.” (idem, p. 228). A “cisma” refere-se ao seguinte dado: a grande 

quantidade de escritores brasileiros que morreram na Europa.  

O final da crônica é citado como uma continuidade do texto em que, pela 

primeira e única vez, o escritor medita sobre o seu fim existencial e o sentido de 

suas ações. A meditação, à qual A. de A. M. não deu título, foi publicada como o 

texto de abertura na homenagem Em memória de António de Alcântara Machado 

com a seguinte indicação do organizador: “Páginas escritas na Europa, quando de 

sua última viagem, e achadas entre os papéis que deixou.” (ALCÂNTARA 

MACHADO, 1936, p. IV). A frase inicial possui relação direta com a crônica: “Não 

quero morrer na Europa. Quero ir morrer no Brasil, na cidade de São Paulo, numa 

manhã bem quente.” (MACHADO, 1936, p. I). 

Nas duas viagens, o autor busca a “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias 

como referencial da comparação que marca a singularidade da terra brasileira. No 

primeiro momento, retoma o “cá e lá” a partir da perspectiva da superioridade da 

paisagem do Brasil. O livro Pathé-Baby é encerrado com os versos sobre os 

“primores que não encontro por cá”.  

Nessa segunda viagem, recobra a “cisma” melancólica do poema e que 

aparece ironicamente na crônica “Selectas”: a morte longe da pátria. Mas, ao 

contrário do poeta que almejava reencontrar a paisagem natural brasileira, na 

meditação de A. de A. M., o reencontro com a pátria é através do cenário citadino de 

São Paulo. A simultaneidade das sensações táteis, olfativas, auditivas e visuais é, 

antes de tudo, a afirmação da vida. Não há lamento ou sentimento de incompletude 

diante da “Indesejada das gentes”:  

 
[...] Eu na manhã bem quente me aprontarei, sairei de casa andando bem 
firme, desejarei bom-dia aos conhecidos da rua Ana Cintra, entrarei no largo 
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de Santa Cecília e em frente da Igreja, no meio do largo, subirei no refúgio 
me encostando no lampião esgalhado. Nos braços do lampião verde eu 
serei amparado quando chegar o momento. Como já disse: subirei no 
refúgio. Trinta centímetros sobre o nível dos paralelepípedos. Porém nesse 
instante trinta centímetros serão uma altura vertiginosa. Eu me sentirei no 
alto, mas muito no alto. São Paulo então não abandonará seu filho. Com 
cheiro de gasolina, com fumaça de fábrica, com barulho de bondes, com 
barulho de carros, carroças e automóveis, com barulho de vozes, com 
cheiro de gente, com latidos, cantos, pipilos e assobios, com barulho de 
fonógrafo, com barulho de rádio, campainhas, buzinadas, com cheiro de 
feiras, com cheiro de quitandas, todos os cheiros e também barulhos da 
vida, São Paulo encherá o silêncio da morte. (idem, p. I-II). 
 

 
Além da crônica “Selectas”, relacionamos essa evocação, também, ao fato 

que comove A. de A. M. nesse início de 1930, em um período muito próximo da 

escrita da crônica e da “meditação”: a morte de um amigo por suicídio. Mais do que 

uma reminiscência literária, a perda de uma pessoa importante o faz confrontar um 

tema pouco habitual em suas reflexões. Mário de Andrade escreve uma carta 

comunicando o acontecido e lamentando a falta de atenção e de cuidados com o 

sofrimento pelo qual estava passando o amigo em comum (cf. Anexo 3, Carta 6).  

A resposta de A. de A. M. (21/01/1930) faz uma rememoração dos episódios 

que culminaram na morte de Haraldo. É feita uma contraposição entre a “morte que 

resolve tudo”, como aparece na meditação, cujo enfrentamento é, paradoxalmente, 

afirmação de vida; e aquela que é fuga, a qual destrói quem fica por não conseguir 

amparar e proteger uma pessoa querida do sofrimento e de uma atitude 

desesperada. A “nênia desengonçada” é a evocação das qualidades do amigo e da 

dificuldade em proporcionar esperança e conforto: 

 
Foi – Mário – sua carta de 27 de dezembro que me contou hoje de 
manhãzinha. E eu agora às 9 da noite respondo tremendo. A morte resolve 
tudo. Resolve a dor. Resolve. Mas quando é um susto não. Se ela de em 
vez de resolver dá e já dá grande, porrada. Não há esse período 
preparatório em que morto e vivo esperam e até pedem a morte. Esta 
soluciona os dois estados. O suicídio soluciona um. É parcial. [...] 
O nosso apunhalante Bandeira me falando uma vez dos candidatos de 
suicídio que não passam da candidatura falou: mas o que desorienta a 
psicologia é que alguns se matam mesmo. Não digo que eu desconfiasse 
da sinceridade do Haraldo quando me recitava seu fim. Eu sentia que era 
uma cousa assentada. O que eu censuro na minha atividade em tais 
circunstâncias é a pouca energia dela. Sabe por quê? Porque eu tinha 
certeza de que o suicídio era fatal. E só a dúvida torna a gente eloquente. 
De que modo a não ser frouxamente se pode dizer para quem agoniza: 
Tenha esperança e outras coisas assim? (Cf. Anexo 3, Carta 7). 
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Outro assunto divide o espaço dessas cartas. Ao lado da perda pessoal, 

comenta-se a desorganização da cidade de São Paulo após os conflitos que 

marcaram o processo eleitoral entre os anos de 1929 e 1930. Mário de Andrade 

responde ao pedido de A. de A. M. sobre a “cidade de nossos pecados” e detalha os 

problemas da nova situação política do país e, principalmente, das eleições para o 

governo do Estado. Primeiro, o missivista (27/12/1930) toca no assunto como algo 

que não domina e do qual prefere distanciamento: 

 
 
E agora vou tomar meu banho. São Paulo na mesma. Política e crise cada 
vez piores, aquela crescendo, esta sistematizada. E com a importância 
crescente desses assuntos que não entendo, imagine como estou 
desvalorizadíssimo. Também me recolhi no meu cantinho, trabucando 
sempre e sempre o mesmo... (Cf. Anexo 3, Carta 6). 
 
 

 Após o recebimento das respostas de A. de A. M. sobre a morte de Haraldo e 

do pedido das providências quanto a uma carta enviada para o antigo endereço do 

amigo, Mário de Andrade diz como se deram as eleições em São Paulo no início de 

1930. A carta registra a disputa entre as duas forças eleitorais: o Partido 

Republicano Paulista (“o Perrepê”), tentando recobrar o seu predomínio político, e o 

Partido Democrático (“os democráticos”), a parte dissidente das oligarquias que 

lutavam pela legalidade e pela ordem constitucional. Sob o impacto da violência, 

narra em carta de 02 de março de 1930, como ocorreram as eleições para 

representantes estaduais. O parágrafo longo passa a ideia de um desabafo feito de 

um só fôlego: 

 
Dá um bom sorriso a gente pensar nisso tudo e esta carta está me fazendo 
bem, esbarrondado que vivo desde anteontem com as eleições. Outra coisa 
é ver, não tem dúvida... Sabia o que eram os roubos, as sem-vergonhices, o 
perrepismo eleitoral do Perrepê. Mas não tinha visto, era tudo lido nos 
jornais e sentido por essa tabela deformante, que não possui a única coisa 
que nos faz visíveis a nós mesmo, a experiência. Agora vi. Numa sala de 
escola na Penha assisti a todo um conluio pra roubar livros de ata e não dar 
boletins, sujeitos “limpos” em confabulação com capangas e aproveitando a 
infeliz miséria duns rapazolas de 18 anos, todos anchos no papel que iam 
fazer. Chorei horrorizado os olhos baixos duns seres abúlicos, secretário, 
um mesário, que estavam com vergonha mas fazendo o que os mandavam 
fazer. Percebi os democráticos um por um fugindo da sala. O telefone 
chamando o presidente da mesa que a mulher dele estava muito grave. E 
quando chegou o momento – passei duas horas de morte, imagine você, 
meu mano o fiscal – éramos o Carlos chamando em gritos de “cães, 
miseráveis, ladrões” uma corja de umas 50 pessoas, eu protegendo-o pelas 
costas e mais ninguém. Os 50 armados. Nós sem nenhuma arma porque 
eleitor democrático não entrava na sala sem revistamento [sic] de verdade. 
Isto é: havia ainda um gaúcho que viera num grupo assistir às eleições 
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paulistas. Esse não podia ter a mínima participação nem de defesa no caso. 
Fingiram a arruaça, um corre prá cá, outro corre prá lá, gritos, meu irmão 
junto da porta prá não passar os que estivessem com os livros, pularam 
pelas janelas. Uma coisa inconcebível, desumana. Eu não sei! Uma vontade 
de suicídio imensa. Em quase toda parte foi a mesma coisa. Onde não foi, 
como no Tietê, com Piza delegado, o Getúlio conseguiu até ter maior 
número de votos! O que é mesmo inacreditável. Agora o que se espera é a 
guerra civil e o “não se sabe” do Jorge Fernandes. (Ver Anexo 3, Carta 8). 
 
 

A carta de Mário de Andrade dá conta das brigas intestinas no Estado pelo 

vazio de poder após as disputas iniciadas em 1929, com o iminente declínio 

oligárquico e a ascensão de uma nova coalizão no cenário político: os dissidentes do 

sistema dominante, representados pelo Partido Democrático, e os tenentistas. Logo 

adiante, Getúlio Vargas, para a decepção das forças que o apoiaram em São Paulo, 

resolverá o problema escolhendo um interventor militar e nordestino para o governo 

do Estado. Começa o desentendimento entre as duas instâncias que haviam 

ajudado a promover a Revolução de 1930: as oligarquias dissidentes e o tenentismo. 

O fortalecimento de uma força militar centralizadora se chocava com a promessa de 

uma volta à constitucionalização. São Paulo exige seu interventor civil e paulista.  

O temor de uma “guerra civil” por parte de Mário de Andrade se concretiza em 

1932. O Partido Democrático segue exigindo uma Assembleia Constituinte e novas 

eleições, que haviam sido asseguradas pelo Governo Provisório, e recebe apoio do 

Partido Republicano Paulista, alijado do poder e interessado no fim do novo 

governo. A associação culmina na Revolução Constitucionalista. Mas antes desse 

fato histórico, um período de incertezas e radicalizações se processa. A. de A. M. 

vive os dilaceramentos dos (des)caminhos políticos e das (de)cisões que precisa 

tomar diante dos novos acontecimentos. Nesse sentido, passamos à 

correspondência com Alceu Amoroso Lima, quando discute as divisões ideológicas e 

como, literariamente, consegue formular essa problemática. 

 

 

4.2. A importância em ser “moderno e não modernista”. 

 

Do total de vinte e seis cartas do volume de correspondência entre A. de A. 

M. e Alceu Amoroso Lima, dezesseis foram redigidas pelo autor de BBBF. As 

discussões e os temas tão ardorosamente defendidos e desfraldados pelo remetente 

a Prudente de Moraes, neto, são expostos ao novo destinatário com uma linguagem 
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mais formal oposta ao vigor léxico, sintático e figurativo presente nas cartas do 

momento mais combativo da sua atuação no Modernismo. Há maior recorrência de 

missivas mais extensas, o predomínio dos períodos coordenados sindéticos e 

subordinados que destoam do “estilo” com o qual ficou marcado o autor: frases 

entrecortadas através do uso abundante da coordenação assindética. Somente 

persiste a ironia, que ora é recoberta de tons amenos e bem-humorados, ora atinge 

um desencanto inexistente nas demais cartas. 

A correspondência começa a apresentar um novo uso. Saem da cena 

epistolar a efusão e a energia na afirmação do Modernismo. Inicia-se um diálogo em 

que as declarações do “estilo dinamite” são trocadas pela reflexão mais angustiada 

sobre o papel da literatura, mas não desprovidas completamente de humor, e a 

necessidade de assumir um posicionamento ideológico. Ao mesmo tempo, principia, 

da parte de Alceu Amoroso Lima, a tentativa de trazer o escritor para o movimento 

católico. A ansiedade e as dúvidas são as características que sobressaem nesse 

período de inquietações e que o intelectual denomina de “atmosfera de véspera”. 

Quando a correspondência com A. de A. M. toma corpo, Alceu já havia feito sua 

opção.  

Faz-se necessário percorrer alguns dados sobre o correspondente de A. de A. 

M., já que Alceu é um representante e um intérprete desse momento atribulado por 

inúmeros confrontos ideológicos. Desenvolvemos, por isso, dois tópicos que ajudam 

a entender as ideias e atitudes defendidas pelo escritor: a criação de uma frente 

intelectual católica contra as ideias que afligiam a soberania da Igreja e a 

consolidação de um apostolado laico no Brasil. 

Alceu Amoroso Lima nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 11 de dezembro 

de 1893, descendente de uma família rica e tradicional. Realizou desde criança 

viagens à Europa, sendo a primeira em 1900 e a segunda em 1909. Forma-se como 

bacharel em Direito e passa a dirigir os negócios da família. Como o escritor 

menciona em carta a A. de A. M., era um filho da literatura de fin-du-siècle: 

“Cepticismo sorridente de antes da Guerra. France, Machado, Eça.” (LIMA, 2001, p. 

93). Todavia, “um mundo de sacudidelas” (ibidem) o leva à reaproximação com a 

Igreja. 

A terceira viagem à Europa (1913), quando participa na França de um curso 

de Henri Bergson (1859-1941), é determinante no processo de ruptura com a sua 
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formação finissecular. As teorias e sistemas filosóficos como o agnosticismo e o 

evolucionismo, predominantes no fim do século XIX e início de século XX, iam de 

encontro a um conhecimento metafísico e religioso: “Deus deixou de ser uma 

certeza e passou a ser possibilidade para alguns, assim como a total loucura para 

outros”. (RODRIGUES, 2012, p. 63). Em 1928, dá-se a nova conversão de Alceu 

Amoroso Lima ao catolicismo. A reconversão, como o escritor se refere à sua volta 

ao catolicismo, leva-o a se afastar dessas importantes linhas de pensamento que 

haviam participado de sua formação intelectual. 

Por outro lado, essas doutrinas também são sentidas como um problema e 

uma ameaça pela Igreja Católica, cujos dogmas eram questionados. O ceticismo 

geral é reforçado pelo “surgimento e a circulação de ideologias contrárias à ortodoxia 

da Igreja, como o comunismo, o subjetivismo e o cientificismo. O comunismo é 

considerado ‘demônio’, ‘praga, ‘doença’ a ser extirpada pelos ‘cruzados’ da Igreja” 

(idem, p. 33). Igualmente, as obras artísticas de vanguarda eram repudiadas. A 

renovação de formas e de pensamento era considerada herética, uma manifestação 

doentia e distorcida da realidade.  

Diante desse panorama, houve um contra-ataque da Igreja que passa a 

organizar uma frente de batalha contra os pensamentos “heréticos”. A pregação que 

condena as novas doutrinas é uma das ações organizadas, como também a 

assunção de compromisso dos integrantes da Igreja em repudiar ideias contrárias 

aos dogmas católicos. O apostolado se dá, além disso, através de publicações que 

difundiam e reafirmavam as doutrinas da Igreja, além da atenção ao ensino religioso. 

A reaproximação com as instâncias governamentais é de suma importância, estas 

enxergavam “na Igreja uma possibilidade de reorganização política do próprio 

Estado por meio de uma cooperação mútua.” (idem, p. 49); e a Igreja, por seu turno, 

encontraria respaldo para a difusão de sua doutrina. O envolvimento e a saída 

diplomática para o conflito que havia surgido após a revolução de Outubro de 1930 

marcam bem essa reaproximação (idem, p. 56).  

Assim, não havia mais espaço para o alheamento dos integrantes da Igreja 

diante das ações que questionavam a sua legitimidade. Priorizavam-se os trabalhos 

que pudessem consolidar a importância da instituição no Brasil. Além da legitimação 

governamental, a Igreja voltou-se para os meios intelectuais, visando o papel de sua 
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influência no cenário social brasileiro. O quietismo passa a ser condenável, bem 

como as posturas vacilantes e comedidas: 

 
Essa Igreja combativa foi sentida principalmente nos intelectuais e 
pensadores igualmente apologéticos, verdadeiros “soldados de Cristo”, 
como gostavam de se autodenominar. Por isso, os católicos “mornos” não 
interessavam, o momento era de “lançar as redes para as águas mais 
profundas”, como ordenou Jesus no Evangelho. Nesse contexto, as “águas 
mais profundas” estavam nas editoras, na imprensa, no mundo universitário, 
nos cafés, enfim, na vivência ordinária da sociedade. (RODRIGUES, 2012, 
p. 57). 
 
 

Poderíamos pensar em quase uma inversão no papel de A. de A. M. durante 

uma boa parte dessa correspondência. O militante convicto e ativo não é o jornalista, 

mas seu interlocutor Alceu Amoroso Lima, cujo engajamento está pleno e se 

apresenta no exercício de várias funções: o comando do Centro Dom Vital — cuja 

criação data de 1922, sinal de como a ofensiva estava bem a par das novas 

manifestações de vanguarda no Brasil —, e a edição da revista A Ordem (criada em 

1921). Não são incomuns, na correspondência, as queixas contra o meio católico, 

visto como apático, e dos simpatizantes da causa: “É uma solidão tremenda em que 

se vive. Um horror para fazer qualquer coisa. Especialmente quando se nada contra 

a corrente e sobretudo num lago de óleo pesadão, inerte, incaracterístico como este 

nosso meio católico. Ou não católico.” (LIMA, 2001, p. 105). Passemos, então, como 

se processou o diálogo entre o novo apóstolo e o cético modernista.  

Uma diferença fundamental abre a relação epistolar. A correspondência é 

iniciada em quinze de outubro de 1927, quando A. de A. M. escreve para agradecer 

a crítica feita por Alceu Amoroso Lima ao livro BBBF, momento em que o escritor 

carioca está caminhando rumo à sua reconversão. A. de A. M. comemorava a vitória 

de seu “estilo”, empolgado pela boa recepção do livro de contos que o consagraria 

no cenário cultural da época. Entretanto, no que concerne ao movimento 

modernista, os primeiros sinais de desentendimento começavam a fazer sombra ao 

avanço da renovação literária. 

Enquanto que o assunto é passado de forma célere nas cartas a Prudente, 

com indicações sumárias e as contendas minimizadas como passageiras, recebendo 

apenas um relato mais extenso após a sua saída da RA; nas cartas a Alceu, no 

primeiro contato estabelecido, de imediato se destaca essa questão. O que A. de A. 
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M. elogia no novo amigo é justamente a sua distância do grupo modernista, ainda 

que seja receptivo às novas tendências literárias: 

 
 
Seja como for a verdade é que sua atuação crítica na literatura brasileira é 
excelente. Há muito tempo o movimento moderno sobretudo pedia um 
julgador que fosse e não fosse ao mesmo tempo modernista. Quer dizer: 
fosse moderno e não modernista. Assim fica melhor. Moderno: capaz de 
sentir o momento. Não modernista porém: sem nenhum fanatismo, sereno, 
sempre de pé atrás (apoiado no bom já feito). O senhor é esse crítico. 
(MACHADO, 2001, p. 78). 
 
 

 As disputas para saber “quem marcha certo” já causavam cansaço ao 

prosador e aparece, na carta, a busca de um ponto de vista de alguém externo aos 

combates, “moderno e não modernista”. Lafetá estuda o posicionamento assumido 

por Amoroso Lima na crítica desse período, de quem analisava as obras de 

vanguarda “aceitando em parte e recusando em parte a doutrina modernista” 

(LAFETÁ, 1974, p. 25). Para A. de A. M., isso representava o equilíbrio de um 

julgamento guiado por razões que não atendessem a interesses de grupos tentando 

dirigir o movimento (“sem nenhum fanatismo”), além da acuidade de uma 

perspectiva mais ampla devido ao conhecimento profundo de literatura (“apoiado no 

bom já feito”) e que fosse capaz de estabelecer paralelos mais profícuos para o 

Modernismo.  

Fica registrado o interesse do missivista pelas publicações do intelectual: “Já 

lhe devia meu muito obrigado pela primeira série dos fortes Estudos.” (ibidem). O 

encerramento é afável e respeitoso e A. de A. M. assina a carta com o nome por 

extenso, um sinal de formalidade. O resultado da admiração aparece no artigo que 

A. de A. M. publica na Revista de Antropofagia com teor semelhante à carta enviada 

(07/12/1928) para Amoroso Lima. Na correspondência se lê o aviso de 

agradecimento e da futura crítica a ser publicada: 

 
Recebi — meu caro Tristão de Athayde — a segunda série dos Estudos. 
Aliás eu sou dos que guardam suas críticas. São críticas que são novos 
assuntos de crítica. E está dito tudo.  
Na Antropófaga de janeiro direi qualquer cousa sobre o livro. Por enquanto, 
agradeço só a remessa. (MACHADO, 2001, p. 79). 

 

Ao final da resenha é possível ler: “Acho que Tristão está se tornando 

indispensável. Não é possível dizer mais.” (MACHADO in: RA, nº 9, jan. 1929, 1ª 

dentição). A estima de A. de A. M. pelo trabalho de Amoroso Lima será um dos 
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pontos nos ataques da Revista de Antropofagia, na sua segunda dentição. Pelas 

cartas remanescentes, os laços se estreitam entre o antigo antropófago e o 

intelectual católico após esses desentendimentos, quando ambos são depreciados 

pelos artigos da publicação. O episódio, todavia, que ensejou a reaproximação de 

ambos é bem emblemático de duas posturas antagônicas que, contudo, conseguem 

estabelecer no espaço epistolar um debate respeitoso.  

Pela correspondência recolhida por Francisco de Assis Barbosa, a princípio, 

as cartas são esporádicas e há um período de silêncio entre os dois escritores. As 

duas primeiras cartas de A. de A. M. possuem um lapso temporal significativo e são 

ainda bem formais, conforme visto. O diálogo só é retomado em 1930, quando A. de 

A. M. escreve para se desculpar a Alceu por uma de suas críticas literárias escritas 

durante a viagem à Europa.  

Nesses textos, destacam-se as reprimendas ao desconhecimento dos 

europeus a respeito do Brasil, visto ainda como uma imensa floresta inóspita, 

perpetuando a descrição dos viajantes do período colonial: “aos olhos do europeu 

médio o Brasil é ainda um país fabuloso, de situação geográfica mais ou menos 

definida, capital Buenos Aires, cidade carioca de se ver porque os habitantes andam 

nus, mas perigosa por causa das cobras.” (MACHADO, 1983b, p. 200-201). 

Seguindo a linha de irrisão para com os europeus, que se consideravam o 

modelo civilizatório perfeito, A. de A. M. escreve a crônica “O Trouxa” (janeiro, 1930). 

Nela o jornalista critica o livro de Abel Bonnard sobre o Brasil, Océan et Brésil (1929) 

insistindo que a paisagem “esmaga” o brasileiro que buscava na Europa, sobretudo 

na França, a cultura inexistente aqui: 

 
Gente assim não pode sentir o Brasil (ainda o que há nele de ridículo). [...] É 
engraçadíssima a superioridade sorridente com que ele anda pelo Brasil 
com o jeito de quem visita jardim zoológico. Vendo nos macacos o que falta 
para serem homens. Dando notas como um professor. Ele é perfeição da 
civilização. A máxima preocupação brasileira é se aproximar cada vez mais 
desse modelo. (MACHADO, 1983b, p. 219). 
 
 

Parte da ironia contra a postura do escritor francês é repartida com um 

intelectual brasileiro, cujo depoimento ajudou a fundamentar o livro de Bonnard. Na 

crônica, as passagens grifadas se referem às confissões do brasileiro que se 

declarava sem suporte de “nenhuma tradição”. Citamos apenas a parte final da 
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crítica, na qual o cronista considera infeliz a atitude de prover com exemplos da 

suposta insuficiência cultural brasileira a exposição arrogante do escritor francês: 

 
Todo esse drama foi muito bem exposto a Bonnard por um jovem brasileiro, 
pleno de inteligência e ardor que tem uma bruta admiração por Maurras. 
Drama pavoroso. Moços há que não resistem. Houve um até que morreu de 
exaltação. E outros existem que rompem com tudo quanto os apaixonava 
para se jogarem no gênero da vida que mais os repugnava, entregando-se 
a negócios de dinheiro no Rio ou São Paulo. Outros ainda (eta eles) vão 
adormecer na solidão. 
Claro que não paga a pena discutir essa xaropada cretina. Basta gozar. 
Gozar bem. Depois procurar descobrir o mancebo talentoso e fogoso que 
escolheu Bonnard para confessar. Isso sim paga a pena. (idem, p. 222-223). 

 

A carta de Rodrigo M. F. de Andrade (13/03/1930) esclarece quem é o 

“mancebo talentoso”, para surpresa do cronista logo após a publicação do texto no 

Brasil: “Você sabe quem era aquele ‘torturado’ que conversou com o Abel Bonnard e 

que você esculhambava? O Alceu. Nem mais, nem menos.” (cf. Anexo 3, Carta 38). 

Alceu Amoroso Lima havia publicado um artigo sobre o seu contato com Abel 

Bonnard, “Ariel entre guindastes” (25/08/1929), no qual fala do “drama de nossa 

civilização incipiente” e compara a condição do intelectual brasileiro perante a 

tradição que arrima o pensador europeu.  

Sobre a repercussão desse artigo, João Luiz Lafetá recobra o sucesso do 

texto e sua “boa fortuna: abordando o problema, central para nós, que é a oscilação 

entre o meio rústico e a refinada Europa, é bastante bem-sucedido na época, e 

Carlos Dante de Morais, por exemplo, cita-o duas vezes em um livro de 1937.” 

(LAFETÁ, 1974, p. 110).  Lafetá rastreia os critérios utilizados, na época, por Alceu 

Amoroso Lima em suas críticas literárias. O novo engajamento proposto pelo 

intelectual católico é oposto ao que havia se consolidado entre os modernistas, 

incluindo o próprio A. de A. M.: 

 
empenhados em revelar uma face risível da vida nacional e dispostos a 
destruir a solenidade encasacada dos “donos-da-vida”. Pelo contrário, Alceu 
preza bem essa seriedade solene e triste; por isso o desvio provocado pela 
poesia de Schmidt é visto como útil e importante. O autor de Pássaro Cego 
ganha um vasto elogio e o qualificativo de “profeta”, porque “sua gravidade, 
sua tristeza, sua inquietação, sua renúncia ao frívolo, ao pitoresco, seus 
apelos à vida calma, sua vontade de partir, seu messianismo” (idem, 108). 
 
 

Nos comentários públicos, ficou marcada a divergência entre a atitude 

conservadora de Alceu contra o ponto de vista irônico e demolidor de A. de A. M., o 
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qual havia “invertido de forma exemplar o ponto de vista católico.” (idem, p. 110) e 

representaria, na dialética do cosmopolitismo e nacionalismo na literatura brasileira, 

o melhor do Modernismo: “A ‘vaia fina’ de António de Alcântara Machado é que 

produziu o movimento mais vivo de nossas letras.” (idem, p. 111).  

A descoberta de quem era o “torturado”, entretanto, causa incômodo e, após 

voltar da viagem, resolve se desculpar com Alceu em carta de 12 de maio de 1930. 

Pesa ao missivista saber que “inconscientemente disse bobagens que podiam feri-lo 

colocando-me em situação horrível: a de alguém que atira no escuro e fere um 

amigo.” (MACHADO, 2001, p. 80). Declara-se imprudente por escrever sem buscar a 

fonte referida por Bonnard, que havia utilizado as declarações de Alceu de forma 

leviana. Na carta, expressa a preocupação de que o escritor carioca pensasse que 

as reprimendas da crônica ao “torturado” tivessem sido feitas de forma deliberada: 

 
Não se trata de consertar uma tolice. Não tenho de mim mesmo opinião tão 
pessimista apesar dos pesares que empreste a outros a possibilidade de me 
julgarem capaz de conscientemente desagradar alguém de seu caráter e de 
sua valia. Porém de por fora resolver uma questão íntima, uma luta entre o 
minuto de boa-fé infeliz e a continuidade de um apreço sem reserva. 
(ibidem). 
 
 

Sabendo-se crítico incisivo e irônico, o missivista se detém na “fama” que o 

acompanhava e que “julgava” totalmente crível a capacidade “de conscientemente 

desagradar alguém de seu caráter e de sua valia”. Ainda que não possua os 

mesmos procedimentos e concepções literárias de Alceu, o jornalista é atento às 

reflexões empreendidas pelo crítico carioca, tomando-as seriamente. Daí o “estado 

de humilhante desapontamento” (ibidem) consigo mesmo. O que se segue a esse 

texto é uma troca de ideias, na qual Amoroso Lima aduz os móveis de seu 

engajamento e A. de A. M. acompanha interessado, mas com reservas a ação 

católica.  

A carta seguinte (15/05/1930), escrita quase imediatamente ao pedido de 

desculpas, esclarece a verdadeira preocupação de Alceu: se A. de A. M. continuava 

envolvido com os integrantes da RA. Esse é o texto epistolar com mais dados sobre 

os motivos do desentendimento entre A. de A. M. e Oswald de Andrade: 

 
Eu pretendia — meu querido Alceu — não dizer palavra em público quer na 
intimidade sobre essa tristeza que é a fase da Revista de Antropofagia. Mas 
com você vou quebrar essa intenção. O fato de você um instante haver 
pensado que eu era conivente nessa cabeçada intelectual e moral e a sua 
justa curiosidade em conhecer os detalhes da história me decidem. Além 
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disso é preciso que atacado como você tem sido saiba a origem verdadeira 
dos ataques para se fortalecer nessa atitude de desprezo que convém. 
(idem, p. 82). 

 
 

Também é uma das poucas cartas em que aborda a função do texto epistolar, 

visto aqui como espaço de uma reflexão mais detida e exata, desfazendo a ideia da 

carta como texto espontâneo: “É preciso escrever agora a dizer aí. Entre a distância 

e a escrita fica sempre um tempinho para a medição das palavras e a abolição das 

inúteis.” (ibidem). É feita uma longa narrativa sobre o contrato estabelecido com 

Oswald de Andrade para que a publicação fosse independente, aceitando, inclusive, 

pontos de vista contrários à sua linha de pensamento, “a revista não seria órgão de 

grupo nenhum” (ibidem) e haveria contribuição financeira de ambos.  

A questão do financiamento, segundo o missivista, causa a primeira 

divergência: “a revista continuou saindo materialmente exclusivamente pelo Bopp e 

por mim. Mais por mim que pelo Bopp. Muito mais.” (idem, p. 83). Depois, a crítica 

sarcástica de Oswald de Andrade, pelas páginas da revista, a Tristão de Athayde 

causa novo descontentamento. A. de A. M. já estava se afastando de Oswald: 

“porque certas causas me convenceram de que ele tinha tudo menos caráter. E 

passei a evitá-lo não como diretor da revista. Mas como amigo.” 

Entretanto, a ação que considera mais terrível foi o estratagema, segundo o 

remetente, para destituí-lo da função de editor. Oswald de Andrade e Raul Bopp 

anunciam a resolução de encerrar a revista e A. de A. M. concorda. Depois, a edição 

tem prosseguimento pelas páginas do Diário de São Paulo e é iniciada a fase mais 

radical da revista, junto com as propostas mais revolucionárias — entre elas a 

defesa do divórcio — aparecem as ofensas a Mário de Andrade e A. de A. M. por 

serem “passadistas”. 

A. de A. M. acusa o autor do Manifesto Antropofágico de utilizar as páginas da 

revista como trincheira contra a Igreja — já que “não havia conseguido do Vaticano a 

anulação do casamento da mulher” (idem, p.84) — e para alcançar a condição de 

“mentor” do grupo modernista de São Paulo, o mesmo motivo que havia comentado 

a Prudente. A. de A. M. demonstra grande mágoa com o episódio, preferindo o 

silêncio e o afastamento definitivo de Oswald de Andrade.  

A ruptura entre os participantes do segundo momento do Modernismo 

paulistano estava consumada. Por isso, as iniciativas de periódicos ou projetos 

coletivos de divulgação das obras do movimento tornam-se mais sectárias, 
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defensoras de uma linha única, sem abertura para outros posicionamentos o que se 

coaduna ao fim da República Velha e o recrudescimento das disputas ideológicas no 

cenário social brasileiro.  

A resposta enviada por Alceu agradecendo a “dialética perfeita, 

argumentação precisa e fatos, fatos” (LIMA, 2001, p. 86, grifo do autor) é seguida 

por outra carta em que o intelectual tenta convencer A. de A. M. a aderir ao 

movimento de reação católica. Essa carta não foi recuperada, o seu conteúdo é 

reproduzido parcialmente no texto epistolar enviado pelo escritor paulistano em 26 

de maio de 1930.  

O texto menciona vários assuntos, mas o convite feito pelo escritor é o tópico 

mais aprofundado, sendo o último a ser discutido. A introdução é constituída por 

assuntos heterogêneos como a comunicação de Alceu, que concorreria ao título de 

professor, e uma apreciação de um dos volumes da revista A Ordem. Estimula a 

participação no concurso, já que “o título de professor é o único que ainda não se 

desmoralizou no Brasil. Segundo porque ensinar é agir e o campo é ótimo para uma 

ação como a sua.” (MACHADO, 2001, p. 87). Consoante às propostas de retomada 

dos meios intelectuais pela Igreja, Alceu dirige seus esforços para o que seria 

considerado como meio privilegiado de formação.  

Mais adiante, o missivista repete a admiração pelo escritor, apontando as 

qualidades vistas como fundamentais para a análise de uma obra literária. A resenha 

sobre o livro de Graça Aranha é um modelo dessa crítica:  

 
 
acho que crítica em jornal dever ser informativa. O crítico diz o que é o livro, 
sua significação, seus propósitos e esclarece o leitor recomendando ou não 
a leitura dando as razões. Foi o que você fez. Considerou e condenou o 
livro sob todos os aspectos, sem sair dele. Destruiu o romance com o 
romance (que aliás não conheço). (ibidem).     
                                                              
 

O jornalista aceita o pedido de enviar uma colaboração para a revista, um 

estudo sobre seu avô Brasílio Machado. Ao fim, chega ao principal assunto da 

missiva, o chamado a colaborar no movimento de reação católica: 

 
Uma revolução que “recoloque os valores nossos em função de uma 
filosofia do Espírito” tem minha adesão entusiástica embora de simples 
espectador. Quer dizer não sou nem indiferente nem combatente. Minha 
posição diante da neo-escolástica é parecida com a de Carlos D. Andrade 
diante de Jackson de Figueiredo no bonito poema do número de dezembro. 
Diante da neo-escolástica e dos esforços que entre nós se baseiam nela 
para uma revisão de nossas atitudes sociais, filosóficas e intelectuais eu fico 
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triste por falta de conhecimento para ajudar a revolução sentindo que estou 
preso a ela por “indefiníveis” de complicada origem. A cousa é obscura e só 
explicada de viva voz poderá ser percebida. Convenha-se que sou um 
torcedor que sabe perfeitamente como é que o extrema deve passar a bola 
para o centro-avante emendá-la e empurrá-la dentro do gol, sente que esse 
gol é a satisfação de tendências e sentimentos profundos dele torcedor, 
mas se entrar em campo será incapaz de dar um chute. 
No Brasil tudo acaba em futebol. Inclusive esta carta. (idem, p.88) 
 
 

Havia sido iniciado o processo de tentativa de “reconversão” de A. de A. M. O 

escritor paulistano declara-se incapaz de ajudar a “revolução”. A dificuldade em 

formular o problema faz com que recorra a uma metáfora, bem-humorada, sobre sua 

condição de admirador, mas não de participante da reação católica: o jogo de 

futebol, do qual como torcedor apenas entende, mas não pode executar nenhuma 

ação útil, em campo, para o gol. A resistência inicial de A. de A. M. se dá através do 

“drible” pelo humor, mas as palavras de Alceu vão ensejar confissões mais densas, 

em que outros motivos são alegados para a sua condição de “torcedor”.  

Em carta de 28 de maio de 1930, Amoroso Lima argumenta de forma 

elaborada para desfazer a ideia da incapacidade do jornalista em participar 

efetivamente da reação católica. No movimento de persuasão presente na carta, 

ressalta-se, inicialmente, a excelência do prosador que estava amadurecendo após 

uma estreia positiva. A qualidade da escrita de A. de A. M., além de sua objetividade 

em reconhecer e expor fatos, ajudaria a diminuir os problemas enfrentados por Alceu 

em produzir a revista A Ordem. Alceu recobra a metáfora futebolística para dizer que 

o “torcedor” pode, sim, agir: 

 
 
Torcedor. Já basta. Chegará o dia de passar da tribuna ao campo. Mas 
ainda mesmo como torcedor há tanta coisa a fazer. Sei, bem sei que a 
ordem [sic] é pesada, sem interesse, sem nada que diga bem o grande 
sonho de apostolado que há nela. Faço-as como posso, com o material que 
me chega às mãos sem tempo sequer para pedir mais e limitado dentro de 
fronteiras doutrinárias que de forma alguma posso exceder.  
Nessas condições, preciso positivamente arejar a revista. E para isso conto 
com você. Há toda uma série de imponderáveis nesse nosso movimento 
que podem perfeitamente ser melhor expressos por quem, como você, está 
nas arquibancadas. Nós que estamos no campo, embora sentindo no fundo 
do coração a mesma angústia, a mesma incapacidade que você diz sentir, 
nós estamos metidos demais na peleja para podermos ver em conjunto, os 
movimentos, os ataques, as grandes linhas da luta. E você tem condições 
extraordinárias para isso. Basta dizer uma coisa. O catolicismo é sobretudo 
um objetivismo, uma subordinação total ao objeto, às coisas que estão fora 
de nós e fazem a riqueza infinita do mundo. Ora, você é um espírito 
espontaneamente objetivo e com uma capacidade de rendre le réel como 
raramente tenho visto. (LIMA, 2001, p. 89-90). 
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A obediência a uma doutrina, cujos limites estreitam, paradoxalmente, o 

sonho do apostolado, passa a ser o maior peso sentido por Alceu e é compartilhado 

com o destinatário. A resposta do autor paulistano, em carta de 03 de junho de 

1930, é uma das mais densas em que as questões pessoais são expostas como as 

provas da “comoção” despertada pelo escritor católico. O texto epistolar trata do 

desenvolvimento do artigo para a revista A Ordem, mas nega a entrada na causa. 

Ainda assim, a recusa à proposta de Alceu destoa da linguagem peremptória 

habitual do missivista. A negativa é feita em meio a titubeios e o emprego de letras 

maiúsculas para denotar transcendência de determinados conceitos:  

 
Hoje eu me sinto católico porém sinto que é uma concessão à tradição 
familiar, não é fé. Não é fé porque eu tenho medo. É isso mesmo — Alceu 
— eu tenho medo. Não sou digno. A fé é uma graça mas para que seja 
operante (eu acho) é preciso viver uma vida diferente da minha. O que se 
chama santidade é a perfeição humana. Hoje eu não posso organizar 
cristãmente minha vida íntima. Sei perfeitamente que a imensa maioria dos 
católicos entra na igreja para dizer que está arrependida do que faz, do que 
continuará fazendo e cujo pavor é morrer na ação má sem tempo de se 
arrepender. Eu não me arrependo. É pior: não me dá satisfação minha vida, 
ela não me dá apoio para ser o católico que você é, que raros são, que eu 
seria. Não sinto em mim a pureza necessária que dá a certeza de estar com 
a Verdade. Eu sou erro: como é que vou me apresentar diante dos outros 
como possuidor da Verdade? [...] Eu sinto a Verdade em outros, fora de 
mim. E tenho medo dela porque ela é a negação do que eu sou. Sinto a 
Verdade mas a desconheço. Às vezes ela me chama. E eu resisto porque 
não estou preparado para recebê-la. Meu egoísmo ainda é maior. Minha 
covardia com certeza. No dia em que tiver coragem de me modificar a Fé se 
consolidará na vontade. Não é bem isso: minha vida será Fé. (MACHADO, 
2001, p. 91-92). 

 

 Pela carta, o missivista deixa claro que uma vida de apostolado deve ser o 

resultado de uma postura moral irrepreensível (a Verdade). O erro em que vive e do 

qual não se arrepende, refere-se à sua união com uma mulher divorciada, o que era 

um escândalo e um pecado para a Igreja e, portanto, um fator que o impediria de ser 

um “possuidor da Verdade”: “Hoje eu não posso organizar cristãmente minha vida 

íntima.” Por enquanto, declara-se um “erro” e que somente o conhecimento e a 

adesão plena à Verdade poderão reconduzi-los a uma vida de Fé. A carta é 

encerrada em um tom pessimista incomum, além de reconhecer a singularidade das 

revelações: “Conversar com você fica fazendo parte integrante de meus dias sem 

finalidade. Nunca (por vários motivos) confiei a ninguém o que agora confio a você.” 

(ibidem). A. de A. M. encontrava-se em meio a uma rotina estafante no escritório de 
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advocacia, afastado dos grandes empreendimentos literários e culturais, e vê, em 

Amoroso Lima, a pessoa confiável para essas declarações.  

 A resposta de Alceu é escrita de imediato (06/06/1930) e faz uma 

comparação das aflições vividas por A. de A. M. aos próprios dilaceramentos 

confiados a Jackson de Figueiredo, responsável pela sua recondução à Igreja. O 

missivista retoma sua formação intelectual cética e o medo da mudança, a 

resistência, o desprezo por si mesmo e o mundo em volta, a errância por caminhos 

insatisfatórios até a reconversão:  

 
 
[...] a incredulidade serena, a desnecessidade absoluta de Deus. Não lhe 
fugia. Também nunca O encontrava. Seguíamos caminhos diversos. 
Cepticismo sorridente de antes da Guerra. France, Machado, Eça. 
Depois a Guerra, a Revolução, o Moderno Literário, um mundo de 
sacudidelas na velha árvore, moça e já velha passada por tanta coisa. 
Depois o Jackson. Charteston, a visão ao meu lado da alma mais ardente 
que já vi, e o encontro afinal com Deus em todos os meus caminhos. Até 
então nunca, agora sempre. Obsessão. Luta furiosa para fugir. Medo, medo 
como o mais miserável dos covardes. O frio, o deserto, o desprezo infinito 
por mim mesmo, e o imenso descontentamento de tudo, a in-finalidade 
geral. Para quê? Horror ao cepticismo sibarita, mas como mudar? E a 
sedução comunista, a imensa, a inextinguível sedução comunista. [...] O 
desprezo imperial por toda essa sociedade. Por mim mesmo, pelo que me 
cercava, por tudo. O vazio. (LIMA, 2001, p. 93-94). 

 
 

Alceu admite os problemas da escolha por uma conduta religiosa e a 

imparcialidade de suas avaliações e, como crítico, passou a ser alvo de 

questionamentos: “Hoje não tenho mais esse crédito. Sou católico, logo suspeito.” 

(ibidem, grifo do autor). A carta é encerrada com uma modalização. O paralelo 

estabelecido entre as dúvidas e negações do missivista ao estado de inquietação do 

destinatário é atenuado com a advertência de ser incapaz de impor uma adesão ou 

“atrair de qualquer modo para o campo um colaborador preciosíssimo das 

arquibancadas.” (idem, p. 95). Sobre a decisão do escritor paulistano em persistir no 

“erro”, Alceu não demonstra atitude preconceituosa sobre a união fora dos moldes 

aprovados pela Igreja: “Respeito demais a quem conseguiu um pouco de felicidade 

neste pobre mundo, para ousar perturbá-la.” (ibidem). 

A carta de 17 de junho de 1930, escrita por A. de A. M., reafirma o seu não 

arrependimento, nega uma luta interior da magnitude da empreendida anteriormente 

por Alceu, ao mesmo tempo em que sinaliza uma futura colaboração mais ativa. 
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Demonstram-se contradições nas afirmações do missivista, já que antes havia 

descrito a sua condição de “erro” como o empecilho para sua adesão:  

 
 
Não se admite — meu querido Alceu — com a afirmação de que no meu 
caso não existe propriamente um drama parecido com o que você expôs em 
sua última carta. Eu não luto. É diferente: eu não entro na luta. Nem nunca 
haverá luta. A minha entrada em ação (se vier um dia) será imediata e sem 
reservas. Porém não me sinto preparado para a ação. Não cepticismo, fé 
duvidosa ou qualquer outro obstáculo de ordem moral e religiosa. Estou 
inteiramente à disposição. Esperando o momento oportuno. Esse momento 
minha vida dirá. Como estudante que já tem os preparatórios e os 
vestibulares prontos mas para cursar a faculdade quer primeiro ajeitar as 
cousas, consertar a vida. Tal qual. (MACHADO, 2001, p. 96). 

 

É usada uma nova imagem para descrever sua condição de admiração, mas 

de distância da recondução proposta por Amoroso Lima. O escritor se diz 

equivalente ao estudante, municiando-se de informações para enfrentar uma nova 

etapa. De toda forma, o assunto começa a perder força e ocupa apenas o primeiro 

parágrafo da carta. Configura-se um diálogo com avanços e retrocessos, as dúvidas 

e recusas partem do escritor paulistano, sendo que o intelectual católico busca 

tornar positivas as características que, na opinião de A. de A. M., seriam 

inconciliáveis com a nova postura.  

Na carta seguinte, Alceu retoma o assunto e não desiste tão fácil do seu 

processo de persuasão. Elogia-se o discernimento crítico do artista que estaria em 

consonância com o “objetivismo” da Igreja:  

 

 
Sua carta é bem você, um dos homens mais definidos que conheço. O não-
romântico por excelência. O homem que venceu toda literatura. Um dos 
poucos tipos nossos que iria (ou irá) para a guilhotina sorrindo. Dirá você, 
que é, como todos, um grande covarde. Ou antes, uma grande 
interrogação. Certo, o futuro... Mas hoje você é assim. E sua carta o mostra 
bem ao vivo. Tal e qual. Nem o disponível. Nem o inquieto. Nem o literato. 
Muito menos o sibarita, o estetista, o céptico. Nada disso. O homem mais 
realista do mundo. E por isso mesmo um dos temperamentos mais 
profundamente católicos que tenho visto. O homem do fato. Da verdade. Da 
coisa como é. O anti-sentimental. Se bem que capaz no fundo de um 
imenso carinho. (LIMA, 2001, p. 98). 
 
 

As cartas enviadas por A. de A. M. são analisadas pelo amigo como o retrato 

fiel daquele que se propôs eliminar todos os defeitos atribuídos à (má) literatura da 

época: o sentimentalismo, o excesso de rebuscamento formal e a indiferença 

perante os problemas da sociedade da época. A sinalização positiva da carta do 



174 
 

 

 

prosador modernista é reforçada: “Deus lhe dará o destino. Esperar, é a grande 

virtude de humildade que não se orgulha de ser humilde. [...] Acredito que você seja 

destes, que estarão prontos, no dia em que for necessário. Muito mais do que nós 

outros talvez.” (idem, p. 98-99). 

O remetente comenta que o “caráter definido” do escritor paulistano se 

contrapõe ao desassossego vivido na capital do país, quase um ano após o 

processo que deu início à Revolução de Outubro de 1930: 

 
 
Anda no Rio uma atmosfera de véspera de imensa inquietação. O oposto de 
que venho notando em você. O boato, o diz-que-diz-que, o pânico surdo, 
uma atmosfera de véspera.  
O Schmidt anda apavorado. E escreveu dois fortes poemas, em um rumo 
novo, poesia apocalíptica, larga, social, bíblica, claudeliana. O aceno de 
grandes coisas. Realmente sombria, sem artifício. (idem, p. 99). 
 
 

A resposta ao prognóstico sombrio de Alceu é um sinal de que o breve 

período de dúvidas para A. de A. M. estava ficando para trás. Termina a indecisão 

perante os novos rumos a serem tomados após um período de afirmações utópicas 

de seu engajamento na vanguarda. A desilusão com as disputas modernistas que o 

faz se aproximar de Alceu Amoroso Lima, admitindo simpatia e identificação com os 

ideais professados pelo intelectual católico, também vai chegando ao fim.  

A carta seguinte (24/06/1930) demonstra a recuperação de ideias que haviam 

sido defendidas no seu momento de maior militância modernista, ressurgindo a 

postura ativa e de esperança no país. Assim como no poema de Carlos Drummond 

de Andrade, A. de A. M. entrevê o surgimento de um novo Brasil da pólvora e da 

indecisão. Sem ufanismos, mas também sem ceder à postura de total desespero, 

como se observava em alguns setores conforme apontava Alceu Amoroso Lima. 

A carta reescreve a comparação da crônica de 16 de outubro de 1926, 

“Relações Exteriores”, na qual A. de A. M. trata da suscetibilidade do brasileiro 

diante das avaliações, positivas ou negativas, do europeu. Os elogios e as críticas, 

ainda que procedentes de pessoas de pequena envergadura intelectual na Europa, 

alcançam aqui uma dimensão que ultrapassa a sua valia e qualidade. O cronista 

condena a busca por um padrão que nunca foi atingido e a idealização da Europa. 

Nem a situação do Brasil era tão inferior, nem os europeus estavam tão bem quanto 

propagavam. Transcrevemos o final da crônica: 
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Basta que a gente (como aquele padre sarado da Revolução Francesa) olhe 
em torno de si. Comparando é que se chegará a um resultado certo. 
Sobretudo olhando para baixo. Não para o alto. 
É o que o brasileiro deve fazer para seu orgulho e proveito.  
Entre nós se caçoa muito dos brasileiros que descobrem o Brasil na Europa. 
Pois é uma caçoada muito tola. Porque só lá fora mesmo é se pode fazer 
ideia justa do colosso que isto é. Vendo aqueles homens esgotados. 
Aqueles campos chupados. Aquelas tradições asfixiantes. Os milhões de 
vagabundos à força. Aquele desânimo. O cerebralismo doentio dos 
mentores. A tremenda revolta dos dirigidos. A luta carniceira pela vida. A 
indecisão do presente. O receio do amanhã. E a fome. O desespero. A 
esterilidade.  
Então a gente se lembra de que deixou um país onde tudo está ainda por 
fazer. E avalia bem a felicidade que isso representa. País virgem à espera 
de fecundação. Sem o peso morto do passado. Até sem presente. Vivendo 
todo para o futuro. País delicioso pelas suas possibilidades ignoradas. 
(MACHADO, 1983a, p. 182-183). 
 
 

A ideia ressurge na carta a Alceu em 24 de junho de 1930. O conselho agora 

era para “olhar para cima”. Os problemas políticos e econômicos brasileiros não se 

equiparavam aos da Europa, que estava se encaminhando para uma de suas piores 

guerras. A viagem de A. de A. M. revela um agravamento dos problemas 

identificados em 1926, com o totalitarismo dividindo o continente e o aumento 

exponencial da pobreza. Citamos a carta: 

 
 
[...] se eu tivesse autoridade agora diria aos inquietos com o nosso estado 
de cousas político e social: olhem para cima. Para a Europa, por exemplo. O 
que é a nossa crise econômica diante da inglesa, da alemã, da balcânica? 
O que é nosso problema político diante do português, do espanhol, do 
alemão, do francês também? [...] Nada de nada. Olhar só não é solução 
está claro. Mas a comparação já evita o desespero. Nossa defesa na guerra 
como na paz reside nas distâncias, nos oito milhões de quilômetros 
quadrados [...] pouco povoados. De forma que as cabeçadas têm seus 
efeitos amortecidos pelas distâncias isolantes. E nos intervalos (a terra é 
moça e pródiga) cabem os paliativos, as escoras, as soluções parciais. 
Temos por enquanto a vantagem de estarmos errando, criando o problema 
sem remédio. Estamos a caminho. (MACHADO, 2001, p. 101). 
 
 

O Brasil é reconsiderado em suas possibilidades e o “gigante colosso” não 

possuía uma situação tão catastrófica como se alardeava. O que não significa que a 

situação brasileira fosse tranquila e desprovida de crises. O missivista mostra a 

singularidade de sua geração composta de “revoltados” que não aderem aos 

direcionamentos políticos da República Velha e percebem as bases corrompidas da 

política e da sociedade brasileiras: 
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A atmosfera de véspera a que você se refere é em grande parte decorrente 
de uma inquietude também de véspera. Ainda não justificada por um 
desastre atual. Inquietude de encruzilhada. Temos vários caminhos a tomar. 
Nada de desânimos. Inútil querer reformar da noite para o dia. Nossa 
geração ainda não se definiu. É de revoltados dos que protestam na rua: 
não pode. É depois da República a primeira que protesta. [...] 
Nós é que para marcar a geração atual devemos iniciar o contato direto e 
anti-romântico com o problema brasileiro. Ou antes: com a mixórdia 
brasileira que resolvida ou menos definida gerará o problema, situará o 
problema, o necessário problema. (idem, p. 101-102). 
 
 

O compromisso dos intelectuais, portanto, é o de pesquisar e definir as 

dificuldades reais do país, afastando-se das mistificações pessimistas ou ufanistas. 

A próxima etapa da produção de A. de A. M. se concentra na identificação do 

“necessário problema” brasileiro. Os males que atingem a nacionalidade como o 

favorecimento político e a falta de conhecimento são novamente trazidos à cena 

literária e epistolar. Ao contrário da comemoração e entusiasmo que cercou a 

primeira fase sua produção, o contato com “problema” acontece em um tom irônico 

mais grave. Um novo empreendimento editorial marca essa última fase da obra de 

A. de A. M., em que sobressai a necessidade de que o “véu” que recobria a 

realidade brasileira necessitava cair.  

 

4.3. “Literatura, sim: mas de ação.” 

 

Há uma nova interrupção na correspondência entre os dois escritores, sendo 

retomada no início do ano de 1931 (05/01/1931). Alceu esclarece os motivos do 

silêncio: o trabalho com a revista A Ordem, uma série de conferências (“Puro 

apostolado”) e as críticas para jornais. São comentadas as dificuldades financeiras e 

editoriais para manter a revista e a iniciativa de torná-la mensal como forma de 

persistência diante de um catolicismo visto como morno e anódino: “Mas por isso 

mesmo a mantenho, com unhas e dentes, e lanço-a nessa aventura mensal a ver se 

acordo os que dormem. É uma solidão tremenda em que se vive. Um horror para 

fazer qualquer coisa.” (LIMA, 2001, p. 104, grifos do autor). 

O missivista questiona a pausa das publicações literárias do escritor 

paulistano. Além dele, as perguntas sobre a produção de A. de A. M. também 

aparecem nas cartas de Manuel Bandeira e Rodrigo M. F. de Andrade em 1930. 

Ainda que se destaquem mais as crônicas resultantes da viagem à Europa, o autor 

continua produzindo literatura e realiza, até mesmo, novas experimentações na 
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prosa. Em 1930, escreve o conto “Miss Corisco” (28/04), pertencente ainda à linha 

de retratos irônicos de Laranja da China. É narrado o trajeto de uma candidata a 

Miss Brasil e o uso do concurso para demonstração da grandeza pátria, 

acompanhada de afirmações ufanistas por meio de linguagem parnasiana. Também 

em 1930, publica o conto “Os mistérios da rua General Paiva”, de linha pirandelliana, 

e que “marca a abertura de um novo veio, não mais tão claramente aderente ao 

plano da realidade, mas matizado com fantasia e absurdo.” (LARA, 1988, p. 67). O 

impacto da peça Seis personagens à procura de autor (1921), de Luigi Pirandello 

(1867-1936), influencia, inicialmente, as críticas de teatro do jornalista e, depois, a 

sua única incursão pelo mundo do insólito.  

Pela carta, também vemos o respeito conquistado pelos seus estudos sobre o 

Pe. José de Anchieta. Afrânio Peixoto anuncia, a Alceu, o interesse da colaboração 

do escritor, cujas anotações vão integrar o livro Cartas, Informações, Fragmentos 

Históricos e Sermões de Anchieta: 

 
 
E você que tem feito? Na crônica minha do Jornal, que ia sair ontem mas 
que foi engolida por alguma matéria mais urgente, eu me queixava 
exatamente do seu silêncio público, pois do particular é você que tem o 
direito de queixar-se do meu. Que tem feito? Mais nenhum daqueles contos 
admiráveis. O romance parou? E o Anchieta? Há dias, falei ao Afrânio sobre 
o seu Anchieta de quatro volumes, e como ele vai fazer, na academia, a 
edição de coisas inéditas ou pelo menos esgotadas de Anchieta, disse-me 
que ia escrever-lhe. (LIMA, 2001, p. 104, grifos do autor). 
 
 

A carta seguinte (13/01/1931) versa sobre a necessidade de agir diante de um 

meio informe e de complicada situação política  e A. de A. M. responde qual o papel 

a ser desempenhado pelos intelectuais. Nesse momento, devem ser deixadas “as 

porcariazinhas e enfrentar o que importa, o que pode subsistir e causar mal 

endêmico” (MACHADO, 2001, p. 109). A carta comunica a Alceu um de seus novos 

instrumentos de luta. O missivista se detém, longamente, sobre a criação da Revista 

Nova. O objetivo de retomar uma linha de estudos brasileiros e o propósito de uma 

composição plural e heterogênea, tanto nos textos a serem divulgados, quanto pelos 

colaboradores envolvidos, são apresentados ao destinatário, ao qual se solicita uma 

colaboração:  

 
Em março Paulo Prado, Mário de Andrade e eu lançaremos a Revista Nova.  
Será trimensal e terá 150 páginas. Feição severa e matéria sólida. Literatura 
sim mas metida no meio de muita sociologia, muita história, muito folclórico, 
muita ciência prática, muito ensaio, muita crítica e assim por diante. 
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Tentativa honesta para uma publicação como só tivemos duas: Revista 
Brasileira e Revista do Brasil. Espécie de repertório nacional. Hoje em dia 
só possuímos de decente a sua, a nossa A Ordem. Porém órgão de um 
grupo para defender uma ideia. Portanto parcial ainda que no mais alto 
sentido. Agora queremos fazer uma revista livre, campo aberto a todos os 
debates, arena para polêmica de todos os lados. (MACHADO, 2001, p. 
107). 
 
 

A RN surge, entretanto, sem a efusão que acompanhava os demais projetos 

editoriais do escritor. Há um afastamento das propostas mais arrojadas e 

irreverentes das revistas modernistas, busca-se um formato “severo”, o conteúdo 

também deve expressar essa seriedade, e a literatura não ocupa mais o primeiro 

plano. Esse pode ser um dos fatores que tenha colaborado para o fato de que, das 

revistas sobre literatura e estudos brasileiros da época, não tenha sido reeditada, a 

exemplo do que ocorreu com TR ou RA, e, até o momento de elaboração final de 

nossa pesquisa, não esteja disponível on-line. 

A única característica que indica uma continuidade da RN aos demais 

empreendimentos editoriais do jornalista é o desejo de realizar uma reunião de 

diferentes expressões de pensamento e que o periódico seja uma “arena para 

polêmica de todos os lados”. 

Quando o remetente se detém na missão da revista e, por associação, a do 

intelectual, a diferença para com as publicações modernistas é ainda mais 

significativa. A dinamite, metáfora usada na primeira fase como a forma de mudança 

estrondosa, rápida e avassaladora, é substituída pelas imagens do fósforo e da vela. 

A implosão é contraposta a uma luz bruxuleante e incerta. A Revista Nova aparece 

como uma pálida tentativa de iluminar o sombrio cenário brasileiro de 1931.  

É possível estabelecer alguns desdobramentos interessantes para os 

elementos que compõem a urdidura dessa carta. O texto epistolar reativa o tema do 

“Apólogo brasileiro sem véu de alegoria”, publicado pela primeira vez em 12 de maio 

de 1929. A Luz reaparece como símbolo da razão ausente no cenário nacional. 

Fazemos um parêntese na leitura da carta, para uma rápida análise do conto a fim 

de demonstrar como o jogo de contrastes estabelecidos na literatura e a sequência 

da narrativa reponta no texto epistolar. 

O assunto do conto, assim como no poema bandeiriano, foi retirado de uma 

notícia de jornal. O fato de que um grupo de trabalhadores havia se rebelado e 

destruído o transporte de péssima qualidade (já naquela época) chama a atenção do 
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jornalista. A recorrência ao gênero apólogo, mas sem “véu de alegoria”, é a 

consecução do trabalho debatido exaustivamente com Alceu: a realidade brasileira 

vista de forma direta, sem mistificações ou eufemismos. O texto não apresenta a 

clássica composição dos apólogos: animais ou seres inanimados que representam 

alegoricamente comportamentos humanos seguidos pela moral da história, trazendo 

a lição extraída da trama apresentada.  

O jogo de contrastes entre as frases consegue, todavia, manter a estrutura 

primordial do apólogo, o que também permite que a denominação continue sendo 

possível: estabelecer, a partir de uma situação específica, um conhecimento de 

ordem mais geral. Desse modo, um fato pontual, a rebelião de um grupo de 

trabalhadores, é sinônimo da situação do país. O motivo da revolta — a ausência de 

luz no trem — é trabalhado de forma dupla. No sentido literal, como claridade, 

radiação; no sentido metafórico, como conhecimento, esclarecimento. Para A. de A. 

M., um dos grandes males da nacionalidade era a falta de instrução que condenava 

grande parte da população brasileira à miséria. 

O que marca o início do apólogo é a descrição da noite feita através do 

deslizamento entre a denotação e a conotação: representa o fim do dia, com a volta 

dos trabalhadores para casa, e a presença das trevas, da cegueira que levava à 

ignorância e apatia. “Trem misterioso. Noite fora noite dentro.” (MACHADO, 1979, p. 

199). A precariedade faz com que pareça “trem de carga o trem de Maguari.” Os 

pequenos focos de luz (fósforos) eram acesos rapidamente. As ações dos 

personagens seguem sem atentarem ao desconforto da falta de iluminação, cegos 

duplamente: “Ninguém estranhava. Era assim mesmo todos os dias. O pessoal do 

matadouro já estava acostumado.” (idem, p. 200). Se pensarmos também nos 

campos semânticos que vão sendo mobilizados com “trem de carga” e “matadouro”, 

a inversão da estrutura do apólogo é ainda mais radical: não se trata de animais 

representando pessoas, mas pessoas que são tratadas como animais. Aqui, no 

caso, bestas conduzidas ao matadouro, aludindo a uma percepção de fatalidade, 

incapazes de “enxergar” a situação vivida. 

À medida que o contraste é aprofundado, é construída a representação de 

uma situação mais ampla. Na segunda parte, o protesto contra a situação precária 

do trem é iniciado por um... cego. Inteligente, questionador. Por isso, o único que 

percebe a realidade evidente. O diálogo com o guia que, nesse caso, não exerce 
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plenamente sua função, porque dele não se conseguia “nada”, é lapidar: “— O jornal 

não dá nada sobre a sucessão presidencial?/ O rapaz respondeu:/ — Não sei: 

estamos no escuro.” (ibidem). O prosseguimento da conversa faz com que 

percebamos a construção de dois planos: a falta de conhecimento da população 

sobre os acontecimentos políticos e a escuridão do trem de Maguari. Baiano começa 

a clamar indignado, sem muita receptividade, e a ordem criadora (Fiat lux!) não se 

realiza: 

— Não pode ser! Estrada relaxada! Que é que faz que não acende? Não se 
pode viver sem luz! A luz é necessária! A luz é o maior dom da natureza! 
Luz! Luz! Luz! 
E a luz não foi feita. 
— Luz! Luz! Luz! 
Só a escuridão respondia. (idem, p. 200-201, grifo nosso). 
 
 

O discurso revolucionário de Baiano, cuja erudição lembra outro baiano e 

grande orador (Rui Barbosa), incita os passageiros do trem: “Foi preciso explicar que 

era um desaforo. Homem não é bicho. Viver nas trevas é cuspir no progresso da 

humanidade.” (ibidem). A luz aparece como conhecimento, princípio criador e 

sinônimo de evolução da humanidade. O contraste é feito pela animalização a que o 

ser humano é submetido, deixado nas trevas, logo desprovido de condições de 

“enxergar”. As ideias de como realizar o protesto, primeiro usando a violência e 

depois com passeatas, banda de música e foguetes são descartadas por João 

Virgulino (alusão ao famoso cangaceiro, cujo nome de guerra era) que, por fim, 

propõe a depredação do trem. O motim começa, com direito a verso retirado da 

Marselhesa (1792): “Às armas cidadãos!”.  

As repercussões da destruição do trem se refletem em “conflitos sangrentos”, 

e a abertura de um “inquérito policial para apurar as responsabilidades.” (idem, p. 

202).  A população fica entregue a atos violentos pela incapacidade de se organizar. 

Fica explícito, também, no fim da narrativa, que o governo não buscava as 

verdadeiras razões do protesto, mas uma pessoa para levar a responsabilidade ou 

para desviar a atenção do problema. A punição exemplar do protestante com “a 

Bíblia no bolso” diante de “pessoas gradas” encerra a narrativa: 

 
 
— Qual a causa verdadeira do motim? [...] 
— A verdadeira causa do motim foi a falta de luz. 
O delegado olhou firme nos olhos do passageiro e continuou: 
— Quem encabeçou o movimento? 
E meio da ansiosa expectativa dos presentes o homem revelou: 
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— Quem encabeçou o movimento foi um cego! 
Quis jurar sobre a Bíblia mas foi imediatamente recolhido ao xadrez porque 
com autoridade não se brinca. (idem, p. 203). 
 
 

Voltando à carta enviada a Alceu, em que comenta a criação da RN, 

encontramos um percurso figurativo bem similar ao do apólogo. O texto epistolar traz 

o contraste entre luz e trevas. A primeira também representa o conhecimento, a 

segunda a ignorância e o cenário social brasileiro. A condição do intelectual, ainda 

que limitada (como o cego do trem de Maguari) e utilizando meios frágeis (fósforos e 

velas), sem possibilidades de modificar imediatamente a realidade (a luz não foi 

feita), mas cuja persistência é vista como fundamental, diminuindo, embora 

momentaneamente, a falta de conhecimento até a conquista de uma realidade 

melhor: 

 
Por outro lado (e aqui respondo a uma de suas interrogações) acho que o 
dever do brasileiro neste momento se resume nisto: ação. Você sabe o que 
acontece quando a corrente que fornece luz a uma cidade se interrompe 
durante a noite. Enquanto ela não se restabelece fósforos se riscam e velas 
se acendem. Pouco adianta: mas a gente vai riscando fósforos e acendendo 
velas. Até que a luz forte e duradoura não venha as luzinhas passageiras 
vão disfarçando a escuridão. Alimentando a esperança da luz maior. 
(MACHADO, 2001, p. 108). 
 
 

Assim, como no trem de Maguari, no Brasil era “noite fora noite dentro.” A 

elaboração do texto epistolar traz de forma alegórica o cenário político nacional sob 

a égide de Getúlio Vargas. A “usina republicana”, cujo funcionamento sempre foi 

precário, havia sido extinta, numa alusão aos acontecimentos atribulados do fim da 

República Velha: “estamos em plena escuridão”. A dissolução do antigo governo, 

sem uma proposta formulada em melhores termos, é equivalente ao atordoamento 

de um protesto desorganizado. Na carta, fica a dúvida de que realmente possa surgir 

do novo governo um direcionamento mais eficiente e que restabeleça a “luz”.  

 
Pois é isso — meu caro Alceu — que se está passando neste Brasil dos 
nossos inúmeros pecados. Tínhamos uma iluminação fraca e que 
pagávamos muito caro. Mas com a ajuda de Deus víamos à claridade dela 
embora mal e mal. E com a promessa de nos dar luz suficiente para vermos 
bem claro nos mergulharam nas trevas, dizem que provisoriamente 
enquanto não se reformam as instalações da usina republicana. Pode ser. 
Mas o fato é que estamos em plena escuridão. Portanto tratemos de 
acender velinhas ou ao menos riscar fósforos. Para saber (na falta de 
melhores conhecimentos) onde estamos a dar uns aos outros a notícia de 
que ainda existimos. Aí tem você a explicação desse fósforo que nos 
esforçaremos por chegar antes que se apague ao pavio de uma vela: 
Revista Nova. (idem, p. 108) 
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Por outro lado, a carta traz uma série de indícios importantes dos problemas 

que, mais adiante, farão com que, além do “fósforo” da RN, o escritor assuma um 

posicionamento comprometido politicamente e seja parcial. É feito um relato das 

consequências da “pane” na usina republicana e da incompetência das ações do 

novo governo federal. O missivista reclama da imposição de um interventor militar 

em São Paulo, através da estrutura de apólogo, um caso exemplar: 

 
 
Corre uma anedota não sei se verídica mas que define bem a situação de 
um Estado que eu conheço. Alguém visitando a mulher do interventor falou: 
A senhora com certeza agora anda muito ocupada, talvez aborrecida com 
tantos afazeres, receber, atender pedidos, mil e uma amolações. Ela 
respondeu: Nem tanto. Já estou habituada. Eu fui três anos segunda 
secretária do Clube Recreativo Alegrete. 
Um militar tendo por conselho consultivo meia dúzia de outros militares — 
Alceu amigo — é feito da noite para o dia governador do tal Estado que eu 
conheço. Acostumado a somar quinhentos mil réis mais quinhentos mil réis 
pergunta: quantas sacas de batata (o que seja) estão encalhadas? 
Respondem: 20 milhões. Claro que baqueia. Depois indaga já medroso: 
Qual a receitazinha do Estado? Respondem: 450 mil contos. Fica abobado. 
[...] Por exemplo: quer resolver a questão social (social, meu bom Alceu) 
construindo para principiar mil casas operárias (numa cidade que tem 
30.000 vazias, meu ótimo Alceu). Finalmente do fundo dele (e por melhores 
intenções que possua) sobe um desejo feio diante de toda essa dinheirama, 
de toda essa grandeza: abre um crédito de 80 contos para ocorrer [sic] às 
despesas de seu expediente e exige um ordenado de 15 contos mensais. 
De outubro até hoje são essas as duas únicas iniciativas palacianas que 
tiveram pronta e cabal execução. Sempre no tal Estado que eu conheço. 
(idem, p. 109). 
 
 

O perigo da arbitrariedade é apontado pelo missivista, uma vez que enseja a 

possibilidade de que pessoas despreparadas ocupem cargos importantes e isto se 

torne campo livre para a corrupção. Por isso, aparece a preocupação com a 

legalidade do sistema político. Para o intelectual, baseado em sua formação em 

Direito, somente uma nova Constituição que assegurasse condições legais para uma 

nova eleição é que poderia pôr fim ao arbítrio. O que também seria a demanda do 

Partido Constitucionalista. Essas ideias são propagadas também em discurso ao 

Instituto dos Advogados de São Paulo, conforme registra a carta. O tema ressurge 

ao fim do ano, quando a situação paulistana vai se tornando insustentável.  

Assim, outros sinais do descontentamento pela intervenção em São Paulo e 

do separatismo político aparecem nas cartas a Mário de Andrade. As intervenções 

são equiparadas ao período colonial, quando a terra brasileira era dividida em 
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capitanias. Uma nova “colonização interna” estaria em curso através de suas 

“tenentarias”: 

 
Aliás eu tenho raiva das formigas também. Mas não das formigas paulistas. 
Nestas partes vicentinas (como já observara Gabriel Soares de Souza) a 
formiga “não faz rojo” às plantações “por se não criar na terra como nas 
outras capitanias”. Ou tenentarias, como é mais certo dizer hoje. Aí tem 
você um bom tema para debater com quem o hospeda. [...] 
Não sei se você reparou que na sua nota sobre o livro de dona Santa 
Guerra (bonito nome para uma paulista separatista) saiu do Rio Grande do 
Sul em vez do mesmo do Norte. E o melhor é que seu original está do Sul 
também. Ou é mesmo do Sul? Não entendo de geografia. Sobretudo 
brasileira. Hoje o Brasil inteiro é o Rio Grande do Sul. (cf. Anexo 3, Carta 
11). 
 

 
Embora a intervenção seja tratada de forma irônica, percebe-se, no 

missivista, um crescente descontentamento com a situação do estado de São Paulo. 

É enviado, a Mário de Andrade, o protesto popular pichado pelos muros da cidade:  

 
 
Destinada ao seu gozo espiritual aí vai a última vingança anedótica de São 
Paulo contra os invasores da terra dos nossos maiores (pecados). Anda 
escrita a carvão em todos os muros disponíveis de Piratininga. E reza 
assim: 
Pergunta – Por que São Paulo é hoje a cidade mais iluminada do mundo? 
Resposta – Porque estão aqui todos os “lampeões” do norte e do sul. (Cf. 
Anexo 3, Carta 12). 
 
 

Desse período, data a criação do que seria a primeira peça teatral de A. de A. 

M. O escritor envia os originais para Rodrigo M. F. de Andrade que não os devolve: 

 
 
Não posso ter perdido completamente o primeiro ato do "O Nortista": ele 
deve estar metido nalguma gaveta aqui do escritório e vou pedir a seu 
Guimarães para descobri-lo um destes dias, uma vez que o atual contínuo 
que temos desconhece inteiramente as arrumações feitas por seu Ernesto 
quando nos mudamos da rua Buenos Aires 85 para a mesma rua, nº 98. 
(Cf. Ref. Anexo 4, Carta 58).  
 
 

O texto seria resgatado dos arquivos do escritor mineiro muitos anos depois. 

Mas, na peça teatral, além da questão migratória interna, perpassa esse momento 

de rivalidade cada vez mais crescente entre São Paulo e os demais estados 

brasileiros. Dante Moreira Leite chega a falar em um nacionalismo paulista que “teve 

seu período áureo logo depois da derrota na Revolução de 1932”. (LEITE, 1992, 

323). De toda forma, não sabemos como A. de A. M. encerraria seu novo “apólogo”, 

já que todos os personagens estão à procura de... uma vantagem política.  
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Entretanto, grande parte das cartas do ano de 1931, tanto com Alceu, quanto 

com Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Rodrigo M. F. de Andrade, tratam dos 

pedidos de colaboração à Revista Nova e as avaliações dos textos enviados. As 

cartas, ainda que não possuam mais o “estilo dinamite”, recobram a concisão e se 

concentram nos assuntos editoriais. Selecionamos alguns exemplos da 

correspondência mantida nesse período para acompanhar, ainda que parcialmente, 

os bastidores da revista.   

A carta de Manuel Bandeira (17/01/1931) fala da pronta colaboração literária 

para a RN, pois prefere se eximir de responsabilidades financeiras depois do 

episódio rocambolesco dos vales de O Jornal — as cartas de 1930 (cf. Anexo 3, 

Cartas 23, 24 e 25) falam da busca que ele e Rodrigo empreendem para recuperar o 

pagamento das crônicas de A. de A. M. De toda forma, ele destina à publicação um 

poema, que se tornaria antológico em sua obra, e indica a colaboração de um 

escritor que atinge notoriedade nas décadas de 1930 e 1940, Marques Rebelo: 

 
 
Respondo à primeira das suas cartas: darei um poema imoral intitulado 
“Estrela da manhã” para o primeiro número da Revista Nova; já falei ao 
Aníbal pedindo o João Ternura (prometeu sem se comprometer, mas se ele 
falhar há um rapaz, Marques Rebelo, que você talvez já conheça, de quem 
se poderá obter um romance); sinto muito não poder ajudá-los como agente 
da revista (para isso dará melhor o Schmidt). (Cf. Anexo 3, carta 20). 
 
 

Mas além da colaboração à RN, a amizade com Manuel Bandeira segue cada 

vez mais próxima e afetuosa. O poeta expressa grande admiração pela família 

Alcântara Machado. O pai de A. de A. M., José de Alcântara Machado, cronista do 

período colonial da Província de São Paulo, cuja obra é citada, ainda hoje, como um 

dos modelos de narrativa histórica, recebe inúmeros elogios do missivista: 

 
 
Sem carta sua a responder (a última foi minha), escrevo-lhe por vários 
motivos, o mais relevante dos quais é para dizer que estou (enfim!) lendo a 
Vida e morte do bandeirante. Lendo devagar e com grandes delícias. Há 
muito tempo que um livro não me faz tanto ir ao dicionário. É que estou 
passando pelo crivo. O livro do seu pai tem não só o interesse histórico 
como o linguístico (vou assinalá-lo ao meu amigo Sousa da Silveira, 
filólogo). Marquei já algumas coisas que não achei nos meus dicionários. É 
verdade que sou paupérrimo (ou pobríssimo, como diz o professor). Depois 
mandarei as consultas. 
Outro motivo desta minha extraordinária epístola é protestar junto à redação 
da Revista Nova, que me faz de intermediário de entrega da revista ao 
assinante Cícero dos Santos Dias e não me manda o meu exemplar, a que 
me dá amplos direitos uma colaboração medíocre, é fato, mas “persistente 
como a lembrança da primeira comunhão”! (Cf. Anexo 3, Carta 22). 
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Rodrigo M. F. de Andrade ajuda a publicação, apesar de todo o trabalho como 

advogado, seja através de artigos temáticos para os dossiês elaborados, seja 

enviando uma “narrativa” para a revista. Um de seus contatos consegue trazer 

material inédito para o estudo de Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1852), 

na edição comemorativa do centenário de nascimento do poeta. A RN apresenta 

uma diversidade de artigos, além de publicar informações importantes sobre a 

epistolografia do escritor ultrarromântico. Apesar dos receios de Rodrigo, a 

colaboração é enviada: 

 
Providenciei junto ao A. Amaral sobre a correspondência de Álvares de 
Azevedo. Ele ficara de falar ao irmão no sentido de favorecer à Revista 
Nova cópia do que houvesse de mais interessante. Tive, entretanto, a 
impressão de que daquele mato não sairá muito coelho azevediano: achei o 
homem vago a respeito da correspondência (cf. Ref. Anexo 4, Carta 44). 

 
 

Já o relato literário de Rodrigo demora bastante tempo para ser concluído e 

segue, por fim, em outubro de 1931: 

 
 
Remeto inclusa minha primeira colaboração destinada à Revista Nova. Se 
você achar que serve e quiser publicar, peço-lhe o favor de não designá-la 
no sumário como conto. Porque não é conto e sim simples transcrição de 
uma cena que assisti: ponha “narrativa”, ou o que você achar melhor. 
 Mas tudo isto, é claro, na hipótese de lhe parecer que a coisa presta. 
A este respeito você falará de cadeira e deve falar com toda franqueza, 
porque eu não tenho [ilegível] de literato. (Cf. Ref. Anexo 4, Carta 53). 

 

A troca epistolar segue intensa, pois mantém o contato frequente para 

estimular o envio de novos artigos. A. de A. M. escreve algumas cartas dando conta 

da dificuldade em arregimentar textos que atendessem às demandas da revista. O 

missivista reclama dos trabalhos acompanhados pela exigência de publicação, 

deixando pouco, ou nenhum, espaço para a recusa: 

 
 
Sua opinião sobre o número 2 da Revista é a minha. O Joaquim Ribeiro me 
parece burro de fato. O João, meu primo que você conhece, já me falou 
várias vezes na burrice do tal. E o Marques Rebelo insistiu nessa burrice. 
De forma que tem que ser burro mesmo. (cf. Anexo 3, Carta 11). 
 
Domingo esteve aqui o Paulo que leu a carta do René Thiollier. Achou que 
se deve escrever aceitando em princípio a oferta do pedinte (ele que 
oferece mas ele que é o pedinte) alegando entretanto falta de espaço. Uma 
promessa vaga de publicação lá para 1932. Essa grata incumbência caberá 
a mim. (cf. Anexo 3, Carta 12). 
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Também registra a busca por meios de financiamento da revista, conforme 

vemos em carta a Mário de Andrade (23/06/1931): “Ando fazendo força em prol da 

Revista. Pondo os amigos em brios. Nestes últimos dias cavei seis assinaturas. 

Cave aí a do seu tio que não é assinante ainda. Natural que aquilo foi posto só para 

dar um jeitinho para pôr isto sem dureza.” (cf. Anexo 3, Carta 11). O sucesso da 

publicação não assegura, contudo, a manutenção do periódico: 

 
Quanto a mim, acho que é prudente ver primeiro de que jeito fecha o 
balanço de 1931 antes de resolver em definitivo o negócio. Dei hoje uma 
chamada veemente no Travassos. Temos em caixa, ainda de recebimentos 
do n. 1, quinhentos e poucos mil réis. Não é mau. Esperemos que o n. 2 
renda alguma coisa. Como a duplicata, referente a ele, só vencerá a 30 de 
setembro, haverá tempo para cavar os cobres necessários para o seu 
resgate. Ou grande parte. Sucesso tem causado. A questão é que esse 
sucesso geralmente se manifesta por palmadinha congratulatórias nas 
costas dos diretores, o que é pouco. Enfim o que se puder fazer se fará. 
Não tem dúvida nenhuma. (cf. Anexo 3, Carta 12). 

 

Ao fim do ano de 1931, em carta a Alceu Amoroso Lima, cuja 

correspondência fica bem esparsa nesse ano, o missivista demonstra exasperação 

pela persistência de uma literatura distante das questões urgentes de um país. A 

suspensão da Câmara Federal e das municipais se prolongava, o governo 

prosseguia sem a previsão de novas eleições e os militares haviam se organizado 

em torno do Clube 3 de Outubro visando o estabelecimento de um Estado forte. 

Repete-se, na carta, a necessidade em conhecer o problema brasileiro como forma 

de combate. A falta de ação, como sinal da decadência proveniente de uma 

burguesia nefelibata, perniciosamente romântica, cismada em abstrações aparece 

registrada em carta de 21 de dezembro de 1931: 

 
 
Antes de mais nada, a coragem imensa (é a sua) de se definir. Depois, a de 
agir. Nenhum pingo dessa praga: a literatura inútil. Uma das grandes 
responsáveis pela decadência da burguesia. Não tive tempo ainda de ler 
seu livro, não sei se você alude à literatice como um dos fatores da atual 
decomposição burguesa. Ou produtos. Não fatores, mesmo. No lar burguês, 
o filho se emancipa. É o nome que dão a essa indecência: emancipação. 
Pela leitura, pela literatura. O pai labuta no comércio, a mãe na sala de 
costura, as filha no teclado do piano. O filho fecha-se no seu quarto lendo 
Zola. [...] O filho sai do quarto com um poema em que mocidade rima com 
infelicidade e vai para o café proclamar que tudo é ilusão e ele é um 
inquieto. [...] 
Está apodrecendo essa velhice prematura: mocidade brasileira. Ah! A 
inquietação da mocidade brasileira às voltas com a solução de um imenso 
problema. Mas que inquietação? Não se define. Mas que problema? Não se 
aponta. Entretanto está decidido que por causa desse problema que não 
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aponta a mocidade brasileira se debate nas garras de uma inquietação que 
não se define. (MACHADO, 2001, p. 121-123). 

  

Por outro lado, a falta de coragem em ter uma atitude vital, em definir 

objetivos é sustentada por um “sorriso anatoliano. É a literatura que eu chamo 

literatura de reticências, que põe três pontinhos no fim de todas as frases, deixa 

todas as ideias em suspenso, que não afirma nem nega: contorna. Ou pensa que.” 

(idem, p. 122). As críticas aludem à consolidação das propostas neossimbolistas e 

espiritualistas, que se fortalecem na década de 1930, entendidas aqui como 

alienadas. A solução proposta, fechando o ciclo desse ano dedicado à divulgação de 

estudos dos problemas brasileiros, é jogar por terra toda e qualquer fuga às 

questões relevantes do período, bem como a insistência na busca de soluções para 

os impasses brasileiros: 

 
 
Guerrear essa mentalidade choramingona e hesitante me parece um dever 
indeclinável. Sobretudo porque ela é falsa. Acabar com a literatice burguesa 
é coisa a meu ver imprescindível. Sobretudo porque ela é inútil. Literatura, 
sim: mas de ação. Não a literatura-libertação da vida. Mas literatura vivida: 
sangue e alegria. Não aproveitar os intervalos dessa luta corpo a corpo com 
o quotidiano para ais doloridos: Eu caio vencido, Eu morro. Mas fazer com 
que esses intervalos sejam ainda uma expressão de luta, sejam ainda luta, 
quer dizer esforço de vitória: Eu venço, Eu vivo. (idem, p. 124, grifo nosso).  
    
 

O tom inflamado, construído por um léxico bélico, é o sintoma do acirramento 

do conflito político vivido, o qual não permitia modalizações. Por isso, o uso de 

antíteses para descrever os extremos: vitória/derrota, vida/morte. A situação, antes, 

apenas esboçada do isolamento do Estado em suas reivindicações contra o governo 

Vargas, torna-se mais tensa no início de 1932, com um comício que reúne mais de 

200 mil pessoas na Praça da Sé em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de 

São Paulo. O descumprimento da promessa de eleições em março e a reunião de 

forças de outros Estados, sobretudo gaúchos e mineiros, descontentes com o 

governo federal são os fermentos da Revolução Constitucionalista.  

Durante os meses do conflito, entre julho e outubro de 1932, como parte da 

estratégia de guerra, as comunicações com São Paulo são cortadas. A 

correspondência é interrompida pelo isolamento imposto ao Estado, conforme 

vemos na carta de Rodrigo M. F. de Andrade (14/10/1932): 

 

Desde que se restabeleceram as comunicações entre o Rio e São Paulo 
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tenho desejado escrever a você, para pedir com urgência e empenho 
notícias suas e de todos os seus. [...] 
Ouso esperar para muito breve uma longa carta sua, contando que você 
não levará o seu furor paulistano contra os mineiros ao ponto de querer mal 
a / seu afetuoso/ Rodrigo. (cf. Ref. Anexo 4, Carta 64). 
 
 

Rodrigo escreve após o fim do conflito e demonstra incerteza diante da 

reação de A. de A. M., já que a relação entre paulistas e mineiros ficou abalada. De 

fato, as forças que haviam ajudado a fomentar o movimento constitucionalista, os 

dirigentes mineiros e gaúchos, não auxiliaram as tropas paulistas quando o front de 

batalha se torna real, e São Paulo entra em guerra contra o governo de Getúlio 

Vargas.  

Os comentários, nas cartas, sobre o episódio e sobre a sua participação como 

radialista durante o conflito, não aparecem imediatamente, conforme se percebe na 

data da carta enviada a Alceu. O isolamento paulista é lamentado pelo escritor, em 

carta de 23 de maio de 1933, demonstrando o desânimo diante do apoio pouco 

efetivo à luta empreendida:  

 

Durante a tormenta fui bourreur de crâne. A campanha da Record foi feita 
por mim. De forma que melhor que ninguém senti o isolamento paulista. Em 
contato com os grandes responsáveis, com as estações de rádio 
clandestinas, com o serviço de transmissões do QG e assim por diante, via 
angustiosamente a realidade: São Paulo sozinho. Ou nos mandavam 
granadas ou nos mandavam discursos. Inimizade que matava, 
Solidariedade que não adiantava. Depois as covardias, as traições, as 
promessas não cumpridas e o resto que você conhece. (MACHADO, 2001, 
p. 132). 
 
   

Essa é a última carta, conhecida, que o missivista envia ao intelectual 

católico. Junto ao comentário da ação forte do governo e da capitulação dos aliados, 

A. de A. M. agradece os artigos, que haviam entendido o “sacrifício de São Paulo”, 

publicados pela revista A Ordem. Principalmente, por se tratar de um órgão a serviço 

da Igreja que, nesse momento, mantinha boas relações com o governo Vargas. O 

remetente registra a impossibilidade de circulação de qualquer material impresso de 

fora de São Paulo e se desculpa pela demora em agradecer pela coragem 

demonstrada por Amoroso Lima e Sobral Pinto: 

 
 
Terminada a luta foi para mim uma surpresa comovente receber A Ordem. 
Verifiquei então que duas vozes, a sua e a do Sobral Pinto, com admirável 
coragem haviam exaltado ou pelo menos compreendido o sacrifício político 
de São Paulo quando ele tinha contra si o Brasil inteiro. Daí a ideia de 
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agradecimento. Vinte linhas singelas. Não foram enviadas já não sei bem 
por que motivo. Talvez a inquietação do instante (prisões, ocupação militar, 
o diabo) que não dava lugar para mais nada. Nem para a gratidão. Em todo 
o caso pode você contar o caso ao Sobral Pinto, valendo assim a intenção. 
Ao meu ver A Ordem possui o melhor observador político do Brasil. 
(ibidem). 

 

Igualmente, após um grande intervalo de tempo, é enviada a resposta ao 

pedido feito por Rodrigo M. F. de Andrade de um relato detalhado acerca do 

episódio. A carta de 19 de janeiro de 1933 possui quatorze páginas manuscritas, 

realizando a longa conversa solicitada, e vem com a marca de “Confidencial” (Cf. 

Anexo 3, Carta 30). Primeiro, o missivista procura desfazer a possível impressão de 

discórdia com o amigo devido aos acontecimentos políticos. A. de A. M. sabia do 

posicionamento, assumido pelo intelectual mineiro, contra o movimento 

constitucionalista de São Paulo:  

 
 
Seu parentesco sobrinhal com o governo por antonomásia o provisório não 
lhe altera em nada a substância rodriguesca. E esta é que importa e eu 
admiro. Que ideia é essa de se julgar constrangido por tão pouco? Digo 
ideia e não sentimento porque julgo o seu escrúpulo imaginário. Fruto de 
uma imaginação desconfiada. Como a deste seu amigo, aliás. Não paro aí: 
sei que você tomou posição de todo em todo contrária ao movimento 
paulista e mesmo nessa atitude não encontro justificativa nenhuma para 
qualquer constrangimento seu perante os amigos que você tem em São 
Paulo. Certa vez o Austregésilo de Ataíde me afirmou com absoluta 
segurança que você era favorável ao movimento. Não quis discutir com o 
macaco. Mas sempre disse: duvido muito. Por que motivo duvidara? Porque 
achava achara naturalíssimo que você fosse contra. Aí está. (Cf. Anexo 3, 
Carta 30). 
 
 

Rodrigo se diz sensibilizado com a situação dos escritores após o fim do 

conflito, mas o missivista, já afastado do fervor do conflito, consegue avaliar os 

problemas da insurgência de São Paulo e, principalmente, a qualidade das forças 

que dirigiam o processo. A derrota era lamentável, mas também a vitória não 

significaria a ascensão de uma força política com propósitos mais justos. Durante o 

conflito vão se revelando os objetivos da “politicagem” que jogava com a vida da 

população para atender os interesses próprios. A indignação ainda é bem viva na 

carta: 

Com imenso nojo dos Ibraim, dos Plínio Barreto, dos Rwinger, dos Júlio 
Mesquita Filho, dos Morato (pegue na madeira mais próxima), dos Paulo de 
Morais Barros e outros que tais. Sustentei uma luta tremenda contra os de 
dentro. E pelo rádio disse o que bem entendi da politicagem sórdida que por 
trás das trincheiras aguçava as garras. De dia, naturalmente, para não 
revelar lá fora os podres de dentro. 



190 
 

 

 

Nojo desses safados e entusiasmo pelos que se batiam com matracas, com 
torrões de terra, com canhões descalibrados, sem aviões, sem munições, 
sem nada. 
A revolução terminou. Mas a minha aventura continuou. Talvez mais 
apaixonante. Ou mais divertida. Durante quatro ou cinco dias influí de certo 
modo nos acontecimentos. Esta carta está enorme, eu ainda hei de contar a 
coisa a você pessoalmente e por miúdo. Basta dizer por agora que estive no 
Q.G. general P. Góis em Cruzeiro, na companhia de alguns notáveis. Tenho 
um livro quase escrito: “Embaixadores da dignidade paulista”. É da gente 
dar pulos de indignação. E rir, rir até arrebentar de gôzo. 
De forma que hoje penso com o monstro Paulo Prado. Passamos por dois 
sérios perigos: primeiro o da derrota, segundo (e pior, mas bem pior) o da 
vitória. Por isso mesmo, meu espírito não tem nada de penoso. Assistindo a 
um jogo de futebol (futebol de várzea) banquei o torcedor que pula em 
campo e entra no brinquedo. Terminado o jogo, prenderam o jogador cujo 
lugar ocupei sem que o nome do substituído fosse riscado do programa. O 
speaker (trata-se do speaker) ficou ferino e não declarou o nome do 
responsável. E eu estou cá escrevendo estas indiscrições tremendas para 
seu divertimento e edificação. (Cf. Anexo 3, Carta 30). 
 
 

 De fato, o jornalista redige um texto narrando todos os bastidores do acordo 

de São Paulo com o governo Vargas para terminar a guerra civil. O relato só é 

publicado em 1970, como o “Apêndice I” da tese de Luís Toledo Machado. O autor 

da tese atribui o título de “A rendição de São Paulo” por não encontrar referências ao 

título desejado por A. de A. M. O texto se chamaria “Embaixadores da dignidade 

paulista” conforme se percebe pela carta enviada a Rodrigo. O título pensado pelo 

escritor era bem mais irônico por criticar severamente os dirigentes do movimento: 

“Fraqueza ou inconsciência, os dirigentes paulistas prosseguiram na luta, fechando a 

porta a todas as propostas de paz.” (MACHADO, 1970, p. 129). 

  Assim como na carta a Rodrigo, a insensibilidade em prolongar o conflito, 

apesar das perdas fatais para a população, quando fica comprovado que os reforços 

prometidos não chegarão e que a guerra seguirá contando, exclusivamente, com os 

recursos já deteriorados do Estado, é a linha central do depoimento. O texto faz uma 

narração minuciosa de toda a “politicagem” referida na carta. 

 É perceptível também uma continuidade entre a carta e o relato no que se 

refere ao seu posicionamento no conflito: “o que me parecia sobretudo premente era 

evitar o sacrifício, numa resistência inútil, dos voluntários civis” (idem, p. 127). Na 

carta declara, desde o início, a insensatez de uma guerra civil: 

 
Logo de cara julguei o movimento uma aventura louca e percebi claramente 
o complexo isolamento de São Paulo, as proporções que a luta assumiria e 
assim por diante: Na tarde de 10 de julho, aqui em meu apartamento, Mário 
e eu definimos positivamente nossa atitude concorde: de alheamento 
reprovados. Apesar de umas tantas oportunidades, sempre me recusei a 
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fazer política. Tendo uma vida organizada de pseudo intelectual, 
independente e feliz (não há desgraça que me abale), não acreditando em 
pátria, visceralmente contrário a qualquer luta armada (individual, civil, 
internacional), julgando o Brasil um erro étnico, geográfico, econômico e 
sentimental mas sem nenhuma ambição ou vontade de corrigi-lo 
desprezando os homens em bloco, egoísta e comodista, não via motivo 
nenhum para tomar partido na briga. Mário a mesma coisa. (cf. Anexo 3, 
Carta 30). 
 
 

  A atuação política, sempre refutada pelo jornalista, e o cansaço diante da 

situação política nacional são a tônica da confissão feita a Rodrigo. Entretanto, o 

movimento popular paulistano comove o missivista que se sente incomodado com a 

própria atitude de não participação no conflito. Pela carta, temos o depoimento do 

engajamento de Mário de Andrade que havia decidido sair também da postura de 

neutralidade. Depois, especifica a sua atuação como “bourrer de crâne”: 

 
Achando-me nervoso, abatido, contrariado, insistiu para que eu aceitasse o 
convite para dirigir a guerra pelo rádio, com o R.Y. instalado na Record, de 
que meu primo é coproprietário. Mais por curiosidade do que por qualquer 
outra coisa, compareci essa noite na P.R.A.R que por obra e graça deste 
seu amigo, tão famigerada ficou. Pois é isso: compareci, gostei, fiquei. Até o 
fim. Até depois do fim. Para cá me transportava todas as noites e lá 
permanecia até quatro, cinco horas da madrugada. Tudo quanto o famoso 
speaker fui eu que escrevi. Oratória baratíssima, desaforos, intrigas, 
manifestos (alguns espalhados no Rio por avião), mensagens cifradas, 
réplicas e ataques da P.R.A.X. (deixe eu bater no meu peito), tudo isso é 
culpa minha, exclusivamente minha. Isto é: de vez em quando o hoje 
exilado Guilherme de Almeida e o sempre bobo-alegre Menotti del Picchia 
ajudaram. Mas era pouca coisa. Eu que organizava os programas, que 
escrevia os comunicados, que convidava os oradores, que redigia os 
boletins, que escolhia as músicas, que dirigia as irradiações. Mas não parou 
aí a minha aventura: Diariamente falava eu mesmo ao microfone. Sempre 
com nome alheio. “Vai falar o glorioso orador patrício Edu Chaves”, por 
exemplo. E era o Alcântara que falava como fora o Alcântara, escrevera o 
discurso do heroico a 2. Vários discursos de João Neves da Fontoura (para 
grande vergonha minha) foram pronunciados pelo mesmíssimo Alcântara. E 
o João Neves, do seu quarto do Esplanada, me telefonava: a imitação foi 
perfeita. Muchas gracias. Adiós. O grandíssimo pirata. (cf. Anexo 3, Carta 
30). 

   

O único registro existente desses textos escritos para a Rádio Record é a 

gravação de um discurso pronunciado pelo locutor César Ladeira, que se encontra 

no Museu da Imagem e Som de São Paulo (MIS-SP). Reproduzimos, no Anexo 2, a 

transcrição feita por Santa Maria Nogueira Silveira (1986). As ideias de renovação 

social e o dever de combate do brasileiro pela legalidade repetem, com uma retórica 

mais enfática, didática e grandiloquente, o conteúdo da carta de 13 de janeiro de 
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1931 a Alceu Amoroso Lima. Vemos, assim, como determinados temas vão sendo 

desenvolvidos e formam um continuum entre literatura, carta e discurso: 

 
 
40 anos de erros, de fraquezas, de exitações [sic] e incongruências 
culminaram na mais ignominiosa, na mais desalmada, na mais nefasta das 
tiranias. Só uma mentalidade nova, objetiva e realizadora conseguirá 
arrancar o Brasil do atoleiro das competições pequeninas, esmagando mais 
do que a tirania, o espírito de tirania. Destruindo um a um o germe desse 
caudilhismo, ora brando, ora disfarçado, que tem sido a mais terrível mazela 
de toda nossa história política. 
Das energias dos novos está processando um Brasil diferente, os que ora 
nascem para a vida pública, edificarão a pátria por nós sonhada, que é a 
pátria digna deles. Cada geração que surge tem um dever a cumprir, a de 
agora cumprirá o seu e cumprirá até o fim, removendo todas as dificuldades, 
quebrando todas as resistências, disposta a todas as renúncias e capaz de 
todos os heroísmos. Não é uma geração de desiludidos ou inquietos. 
(MACHADO, 1986, p. 204-205). 

 

A carta a Rodrigo é encerrada com o comunicado sobre o término da Revista 

Nova, cuja circulação havia sido interrompida com a Revolução Constitucionalista. O 

convite final, apesar das decepções com os rumos políticos do movimento, é para a 

reafirmação da luta: “Vamos curar o Brasil do avesso, seu Rodrigo? Dinamitar essa 

porcalhada toda? Ou você ainda acredita no imenso, colosso gigante?” (cf. Anexo 3, 

Carta 30). As consequências do movimento constitucionalista, entretanto, 

promoveram vitórias aos paulistas: 

 
 
Muito embora a Revolução de 1932 não tenha conseguido atingir naquele 
momento seus ideais, não se pode dizer que a investida dos paulistas tenha 
sido totalmente em vão. O resultado imediato da revolta foi a desintegração 
do tenentismo e do Clube 3 de outubro, a nomeação da comissão de 
constitucionalização e o alistamento eleitoral. Além disso, a nomeação, em 
16 de agosto de 1933, de Armando de Salles Oliveira, ilustre engenheiro 
paulista, para a interventoria do Estado, bem como a eleição da Constituinte 
e a promulgação da Constituição de 1934, revelam que os objetivos da 
Revolução acabaram sendo atingidos com o passar do tempo. (SILVEIRA, 
2001, p. 74). 
 
 

 Logo depois, A. de A. M. assume a função de Secretário da bancada paulista, 

eleita pela Chapa Única, por São Paulo Unido, para participar da Assembleia 

Nacional Constituinte instalada em 15 de novembro de 1933. Como o autor se muda 

para o Rio de Janeiro, ocorre a obediência à lógica das cartas em que “ninguém 

escreve a amigos ao pé da porta” (ROCHA, 1985, p. 14).  
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Desse modo, a correspondência com os intelectuais situados no Distrito 

Federal praticamente cessa. As cartas enviadas e recebidas datam do início do ano 

de 1933, quando o escritor ainda vivia em São Paulo. A nova etapa, primeiro como 

secretário, depois como deputado eleito, é comentada com Mário de Andrade. A 

última carta enviada pelo missivista traz a incompatibilidade entre a sua profissão de 

jornalista e a de político: 

 
O que você diz de minha atividade política é justo. Eu não pretendo salvar o 
Brasil. Nem creio que ele pretenda ser salvo. Sou deputado por acaso ou 
talvez por atavismo. Viajando, em cada cidade que visito tenho vontade de 
morar. Sou o tipo do adaptável. Com as profissões se dá o mesmo. Todas 
me servem sem que nenhuma me entusiasme. Assim o jornalismo, assim a 
advocacia, assim a política. Acredito que nessa disponibilidade permanente 
(a recomendada por Gide) está a convicção que tenho que ser feliz. E por 
isso mesmo não reajo contra ela. Disponibilidade não quer dizer 
displicência. Não. Você sabe que eu levo a sério as coisas. De forma que 
com toda certeza levarei a sério o meu mandato. Isto é: trabalharei como 
me parecer razoável. Mas só pisarei terreno que me permita ficar de pé. 
Agachado não. Deitado como tapete muito menos. Aliás como articulista 
político tenho irritado muita gente com minha indisciplina partidária. Evidente 
que não posso levar a sério o sr. dr. Getulio Vargas e ter a mínima 
consideração pelo major Magalhães Barata ou o sr. dr. Carlos de Lima 
Cavalcanti. No fundo (você também sabe perfeitamente disso) sou um 
gozador. E uso fartamente dessa bendita faculdade de gozar. Gozo mesmo. 
Gozo, eles se danem, gozo mais. (cf. Anexo 3, Carta 19). 
 
 

Os ideais modernistas continuam ativos, bem como a afirmação de 

independência. A. de A. M. ainda estava empenhado em conhecer o “necessário 

problema brasileiro”, mas sem se curvar aos interesses políticos e partidários no seu 

pior sentido. Ao fim, a irreverência no tratamento da realidade, sem 

condescendência ou eufemismos, é o que prevalece.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Reconstruir una época, su densidad, a partir de esas cartas dispersas que 
llegan de otra época. [...] Cartas que parecen haberse extraviado en el 
tiempo. […] Trata[r] de descifrar, a partir de esas señales invisibles, lo que 
está por suceder. 
(Quién pudiera ser capaz de leer las cartas del porvenir). 

28
 (PIGLIA, 2008, 

p. 92-93). 
 
Nada entre el pasado y el futuro: este presente (este vacío, esta tierra 
incógnita) es también la utopía.

29
 (idem, p. 80). 

 

 
Esta pesquisa apresenta uma leitura comparativa da correspondência de 

António de Alcântara Machado, um dos participantes ativos do Modernismo, 

compreendendo o período de estreia do escritor no movimento até a sua mudança 

para o Rio de Janeiro, onde falece em 1935. Revisitamos, em nossas considerações 

finais, o itinerário que nos permitiu identificar e analisar a função utópica nas cartas 

do escritor paulistano, cujos sintomas permitem entrever valores que ultrapassam o 

momento vivido pelo missivista, quando eram predominantes o debate e as 

estratégias para consolidar o novo movimento artístico entre as décadas de 1920 e 

1930.  

No primeiro capítulo, realizou-se uma revisão biobibliográfica da carreira de A. 

de A. M. e se discutiu a contribuição de sua correspondência para a fortuna crítica 

acerca de suas produções em prosa. Constatou-se uma trajetória de inquietações 

intelectuais em que há, nos primeiros anos de atuação na imprensa, uma admiração 

pela prosa rebuscada de Coelho Neto e uma aversão à arte de vanguarda, ao 

mesmo tempo em que começa a ensaiar inovações formais e estilísticas na escrita.  

A mudança de opinião e o posterior engajamento no movimento modernista é 

apenas o começo de uma carreira marcada por constantes reformulações 

                                                 
28

 Reconstruir uma época, sua densidade, a partir dessas cartas dispersas que chegam de outra época. [...] 
Cartas que parecem ter-se extraviado no tempo. Trata[r] de decifrar, a partir destes sinais invisíveis, o que está 
para acontecer. 

(Quem pudesse ser capaz de ler as cartas do porvir).  
29

 Nada entre o passado e o futuro: este presente (este vazio, esta terra incógnita) é também a utopia.  
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ideológicas e estéticas, o que vai de encontro ao juízo recorrente de que o prosador 

foi um modernista que “nasceu pronto”. Comprova-se a afirmação de que a trajetória 

artística do escritor foi marcada por uma constante experimentação na prosa (cf. 

LARA, 1981).  

No tópico seguinte, foi retomado o caminho de publicação da obra de A. de A. 

M. após o seu falecimento, no qual se constata a predominância da divulgação dos 

contos. Têm sido editadas, de modo mais pontual, as crônicas do jornalista e o livro 

Pathé-Baby, uma obra considerada mais radical do ponto de vista estético. Por outro 

lado, identificou-se o resgate de textos inéditos ou de crônicas que ficaram dispersos 

nos jornais e revistas da época, o que permitiu conhecer seu trabalho como crítico 

teatral, além de outras vertentes ficcionais desenvolvidas pelo autor. Destaca-se, 

igualmente, um crescente interesse pela divulgação da correspondência de A. de A. 

M. e do incremento da leitura crítica da produção literária a partir dessas 

publicações. 

A respeito da relação entre as cartas do escritor paulistano e o estudo crítico 

da obra, percebe-se o crescimento da importância do uso das missivas, conforme 

essas foram se tornando acessíveis ao longo dos anos. O texto epistolar lançou luz 

sobre diversos aspectos da produção e da biografia de A. de A. M.. Consolidou-se, 

inicialmente, uma tradição de leitura, com o auxílio das cartas, que priorizava o perfil 

biográfico em detrimento da análise da obra literária. Contribuíram para uma 

vinculação mais direta entre vida e obra, o impacto de uma literatura sem 

tergiversações, direta e corrosivamente irônica, ademais da comoção sentida pelos 

amigos devido à morte repentina do escritor.  

Os textos memorialistas publicados na coletânea Em memória de António de 

Alcântara Machado (1936) foram decisivos para a criação do primeiro perfil póstumo 

do escritor, unindo personalidade e criação artística. Pelos depoimentos publicados, 

a obra seria consequência de um caráter independente e aristocrático, um reflexo 

direto da cosmovisão do artista, resvalando, por vezes, em crueldade devido ao 

humor ácido de A. de A. M., sendo aquela amainada, todavia, pela capacidade do 

prosador em se comover com as mazelas humanas.   

Nos anos seguintes, as cartas ajudaram a recompor a trajetória literária, 

trazendo dados sobre o período de produção dos contos e crônicas. Sai de cena a 

tentativa de fixar os traços da personalidade do escritor e sobressai a recomposição 
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dos passos de sua carreira. Novos estudos usaram as cartas para o exame dos 

conceitos defendidos por A. de A. M. acerca da literatura, do romance como gênero 

literário e das teorias sobre o teatro. Com a publicação dos volumes de 

correspondência, as cartas ganham um novo fôlego e começam a figurar como 

objeto especial de estudo, principalmente, no que tange aos custos políticos 

envolvidos no Modernismo e à participação do artista no movimento. 

No segundo capítulo, passamos à formulação da tese apresentada: a partir da 

discussão sobre o gênero carta e o valor que esse adquire no Modernismo brasileiro, 

busca-se aprofundar a função utópica do texto epistolar. São utilizados, como 

diretrizes teóricas, os estudos que descrevem e analisam o caráter proteiforme do 

gênero e que têm ensejado novas perspectivas de compreensão do texto epistolar. 

O reconhecimento da pluralidade inerente à carta propiciou à crítica as 

possibilidades de revisar tópicos da história literária e de elucidar o processo de 

criação de escritores e artistas.  

Entretanto, ao lado das atribuições assumidas pelas cartas ao longo dos 

anos, isto é, revelar a elaboração da obra literária, conter o testemunho de uma 

época e as informações biográficas inacessíveis em outros meios, alvitramos outras 

características que excedem a condição de epitexto privado. Para isso, foram 

elencados os pares que dinamizam a carta — como a presença/ausência, a 

convenção/invenção, a oralidade/escrita, a fidelidade/traição e a realidade/ficção — 

demonstrando o quão difícil é delimitar o gênero. A carta surge como um texto 

paradoxal e, no caso da correspondência de escritores, uma vertente priorizada 

nesta pesquisa, essas polaridades alcançam uma intensidade particular.  

A reflexão sobre si e a busca do destinatário são turvadas pela perspectiva de 

não comunicar, destacando-se a capacidade de propagar valores, contendo os 

traços, as pistas e os procedimentos que aproximam a escrita epistolar da criação 

literária. A encenação discursiva e a possibilidade de que a carta comporte mais do 

que o simples envio de notícias e informações factuais demonstram a ambiguidade 

do texto, que se localiza na fronteira entre a vida do epistológrafo e sua obra 

literária, sem que seja possível estabelecer qual lado é o predominante.   

A função utópica da carta se dá, justamente, nessa linha inconsútil entre vida 

e obra, na qual é possível encontrar assuntos e estruturas formais, cuja ressonância 

se propaga para além da literatura e da própria missiva. A tese se detém na 
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amplitude do aspecto temporal da mensagem que carreia valores visando à 

construção de outra realidade. A base que sustenta a nossa proposição advém do 

livro de Vincent Kaufmann, L’équivoque epistolaire (1990), que problematiza as 

funções assumidas pelas cartas de escritores e o papel desempenhado pelo 

epistológrafo, cuja situação dúbia se estende aos estudiosos dos epistolários de 

artistas. A ideia de relacionar carta e utopia também nos foi instigada pelo romance 

epistolar de Ricardo Piglia, Respiración artificial (2008), do qual retiramos as 

epígrafes de abertura e encerramento desta pesquisa e que complementaram a 

proposição de que a carta é um texto com uma função utópica.  

O lugar inexistente, resgatando o significado etimológico do termo cunhado 

por Thomas More (1478-1535), passa a designar, não uma terra imaginária, mas o 

desejo de transformação de uma realidade histórica. O romancista argentino, a partir 

da tradição europeia que situa nas terras do Novo Mundo o espaço de uma 

sociedade ideal, faz do espaço epistolar o veículo que transmite os anseios de 

liberdade e justiça e que retifique os desvios e malfeitos que impedem a realização, 

de fato, de um mundo novo: 

 
 
La utopía de un soñador moderno debe diferenciarse de las reglas clásicas 
del género en un punto esencial: negarse a construir un espacio inexistente. 
Entonces: diferencia clave: no situar la utopía en un lugar imaginario, 
desconocido (el caso más común: una isla). Darse en cambio cita con el 
propio país, en una fecha (1979) que está, sí, en una lejanía fantástica. No 
hay tal lugar: en el tiempo. Aún no hay tal lugar. Esto equivale para mí al 
punto de vista utópico. (PIGLIA,  2008, p. 80,  grifo do autor).

30
 

 
 

As cartas do porvir, como são denominadas as cartas de escritores pelo autor 

argentino, ignoram o estado de quem recebe o texto e o impacto que aquelas 

mensagens apresentarão anos mais tarde. Elas funcionam como uma “mensagem 

ao futuro” que, no contexto do romance, burlam a censura, discutem os problemas 

da Nação, a posição do intelectual e o exílio, em um momento repressão política na 

Argentina.  

                                                 
30

 A utopia de um sonhador moderno deve se diferenciar das regras clássicas do gênero em um ponto essencial: 
negar-se a construir um espaço inexistente. Então: diferença chave: não situar a utopia em um lugar imaginário 
desconhecido (o caso mais comum: uma ilha). Dar-se em troca um encontro com o próprio país, em uma data 
(1979) que está, sim, em uma distância fantástica. Não há tal lugar: no tempo. Ainda não há tal lugar. Isto 
equivale para mim ao ponto de vista utópico. 
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O gesto de lançar as palavras no curso da história, independente de se saber 

o resultado do envio da carta, lembra a mesma imprevisibilidade da romântica 

mensagem expedida através de uma garrafa jogada no oceano. No entanto, se toda 

carta “es un albur” (BOUVET, 2006, p. 71), a aparente fragilidade se coaduna com a 

aposta de que as palavras emitidas de um tempo longínquo consigam ser 

plenamente compreendidas e sejam, em outro momento, não o resgate do passado, 

mas a clave que permita, ao leitor, reconhecer os sinais do próprio tempo: 

 
 
Otra diferencia entre la novela que quiero escribir y las utopías que conozco 
(T. Moro, Campanela, Bacon): en mi caso no se trata de narrar (o describir) 
esa otra época, ese otro lugar, sino de construir un relato donde sólo se 
presenten los posibles testimonios del futuro en su forma más trivial y 
cotidiano, tal como se le presentan a un historiador los documentos del 
pasado. […] 
Un historiador que trabaja con documentos del porvenir (ése es el tema). 
(idem, p. 83).

31
 

 
 

Após apresentar a função utópica da carta, inicia-se a construção de uma 

possível matriz epistolar para o momento vivido por A. de A. M.. A fim de apontar as 

linhas interpretativas para a correspondência do autor de Pathé-Baby, partimos da 

avaliação promovida por um dos intelectuais do Modernismo mais dedicado à arte 

epistolar, Mário de Andrade. Na crônica “Modernismo”, o poeta de Pauliceia 

Desvairada atribuiu à carta a função de testemunho das ideias e projetos 

modernistas, em uma percepção similar aos estudos sobre o gênero epistolar no que 

diz respeito à reconstrução da história literária através das cartas.  

Percebe-se, entretanto, que a atribuição apontada por Mário de Andrade é 

uma das possibilidades, mas não a única, dos textos epistolares. A função utópica 

da correspondência no Modernismo abrange a propagação dos valores da 

renovação literária e a dinâmica sociopolítica da arte de vanguarda. Deste modo, o 

caráter “preparador” da correspondência, presente na crônica de Mário de Andrade, 

é revisto. Destacam-se a cisão construída entre os termos estética e ideologia e a 

questão do novo como dois pontos fundamentais para as cartas dos escritores 

participantes do movimento de vanguarda.  

                                                 
31

 Outra diferença entre o romance que quero escrever e as utopias que conheço (T. More, Campanella, Bacon): 
em meu caso não se trata de narrar (ou descrever) essa outra época, esse outro lugar, mas de construir um 
relato onde só se apresentem os possíveis testemunhos do futuro em sua forma mais trivial e cotidiana, tal como 
se apresentam ao historiador os documentos do passado. [...] 
Um historiador que trabalha com documentos do porvir (esse é o tema).  
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Através dos estudos que apontam a inoperância em dividir os aspectos 

estéticos e ideológicos nas obras modernistas, constata-se que as cartas também 

permitem o acesso às questões de afirmação no cenário cultural, com a tentativa de 

predomínio da cidade de São Paulo como novo polo cultural e a estreita convivência 

entre arte e oligarquia. É possível conhecer os “custos políticos” das obras e os 

dilemas e consequências pragmáticas advindas dessa relação. 

A respeito do novo, são revisitadas as contradições inerentes à modernidade. 

A presença de distintas temporalidades está na base da arte moderna fazendo com 

que o elogio à novidade, tecnológica e/ou artística, esteja acompanhado do lamento 

pela perda da tradição ou de uma realidade considerada mais autêntica e original. 

Ainda que o período das vanguardas seja marcado pelo entusiasmo em torno da 

modernização, no qual a técnica representava o progresso, também há o 

questionamento desse princípio.  

Na América Latina, em especial, o projeto ganha contornos específicos em 

uma “modernidade periférica”, uma vez que os desejos de modernizar a sociedade 

local convivem com os projetos de resgate e de criação de uma identidade pátria, 

formando o que Beatriz Sarlo (2010) denomina uma cultura de mescla. Identificar o 

percurso do entusiasmo na adesão dos novos procedimentos artísticos e a posterior 

decepção com as incongruências desse processo ajudaram-nos a pensar as cartas 

enviadas por A. de A. M. a seus diversos destinatários.  

Nos capítulos terceiro e quarto é realizada a análise da correspondência do 

prosador modernista. Dois critérios foram utilizados para dividir e estudar as 

missivas. O critério temporal, observando as mudanças na trajetória profissional e 

literária do jornalista. O segundo critério se refere ao grau de proximidade e o 

tratamento que formam as cartas de acordo com o destinatário.  

As cartas cumpriram, em vida, a função de comentário crítico das atividades 

jornalística e artística de A. de A. M. Não é incomum encontrar referências a textos a 

serem publicados nos jornais, revistas e livros que não tenham sido desenvolvidos 

no espaço privado da correspondência, no qual a carta figura como laboratório das 

obras literárias e dos empreendimentos editoriais. Comprova-se, também, a 

elaboração de uma grande rede epistolar com escritores do/ou erradicados no Rio 

de Janeiro com o objetivo de consolidar o movimento modernista e debater a 

concepção e os procedimentos das obras de vanguarda.  
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O capítulo terceiro se concentra nas trocas epistolares realizadas entre os 

anos de 1926 e 1929, um pouco antes de sua última viagem à Europa. O 

correspondente de maior destaque nesse período é o também jornalista Prudente de 

Moraes, neto. Predomina o tom combativo, cortante e conciso em uma formulação 

próxima à dos manifestos literários, o “estilo dinamite” conforme classifica o escritor.  

Destaca-se a tentativa do prosador modernista em desfazer o que 

considerava os erros de avaliação do Modernismo: um movimento de renovação 

apenas formal e uma expressão exclusiva da cena cultural paulistana. A princípio, a 

conquista da forma, para A. de A. M., era igualmente a conquista de uma nova visão 

e novos assuntos para a literatura, acompanhando o período de modificações 

sociais e tecnológicas vividas pelo escritor e, principalmente, de uma nova 

percepção a respeito do Brasil que se espraia nas análises críticas e no texto 

epistolar.  

As cartas foram portadoras do projeto de renovação literária através das quais 

se conclamava, incisivamente, a participação de intelectuais de diferentes 

tendências ideológicas para a construção de uma nova etapa na literatura brasileira, 

caracterizando a sua função utópica no desejo de apontar diretrizes para que o país 

evoluísse social e culturalmente. Sem seguir os elogios entusiásticos do 

cosmopolitismo, tampouco o prosador cede à postura ufanista de valorização do 

nacional que, na sua obra, acontece através da condenação de uma literatura 

rebuscada e pela busca de uma fala brasileira como marco renovador. 

É inseparável, nos textos de A. de A. M., a preocupação da inovação literária 

ao lado da busca da brasilidade, rejeitando as mistificações acerca do país e a 

celebração acrítica do passado, buscando os males do caráter nacional que 

impediam o avanço do país, tido como promissor diante de uma Europa marcada por 

movimentos totalitários e exaurida financeiramente. A utopia na prospecção de 

meios de modernizar a sociedade brasileira encontra no texto epistolar o espaço 

necessário para refletir e disseminar esse projeto.  

O quarto capítulo trata do período compreendido entre a última viagem do 

escritor à Europa e a sua mudança para o Distrito Federal, até 1935. Nesse segundo 

momento, sobressai a correspondência com o intelectual católico Alceu de Amoroso 

Lima. Os desentendimentos entre os participantes do movimento de vanguarda e a 

consequente ruptura do grupo marcam uma nova etapa em sua carreira artística, 
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com o escritor reformulando e aprofundando os procedimentos e os temas 

desenvolvidos no auge de sua participação combativa no Modernismo.  

Desse modo, a efusão e o otimismo inicial sofrem um baque, tanto pela cisão 

do grupo modernista de São Paulo, cujas contendas e disputas ideológicas haviam 

chegado à intolerância, quanto pela Revolução de Outubro de 1930, que liquida com 

a República Velha. Uma nova preocupação ganha prioridade na correspondência do 

escritor: o posicionamento ideológico frente às novas demandas provenientes das 

crises política e econômica.  

Nas obras e cartas de A. de A. M., a discussão passa a se concentrar no 

papel do intelectual e na reformulação da proposta utópica. Há prioridade para os 

trabalhos que busquem apontar e entender o “problema brasileiro”, rastreando os 

males que impediam a Nação avançar definitivamente. A imagem da dinamite que 

caracteriza o discurso da primeira fase da correspondência é substituída pelas 

imagens da vela e dos fósforos, acorde à modificação da perspectiva do escritor 

sobre o cenário sociocultural brasileiro. 

Em decorrência do acirramento das disputas políticas, o escritor se vê 

impelido a participar da Revolução Constitucionalista de 1932 e a assumir, 

posteriormente, um cargo político, o qual considerava problemático no que tange à 

independência de ação e pensamento. Permanece, contudo, a crítica à literatura 

pomposa, assim como à mistificação em torno do país, seja pelo excesso de 

pessimismo ou de ufanismo. A crítica cáustica é adotada como o meio de retirar o 

véu que recobre a realidade brasileira, ainda que cause desconforto e repúdio nos 

meios culturais. 

Pelo trajeto realizado nesta pesquisa, é possível comprovar, portanto, o 

âmbito mais largo de atuação da carta. A função utópica da correspondência permite 

identificar que os sintomas da correspondência de escritores possuem uma projeção 

que extrapola o imediatismo das questões suscitadas pelos acontecimentos. Ao 

apontar para temas e questões que possibilitam a construção de novos paradigmas, 

o texto epistolar se torna, assim, o envio de uma mensagem ao futuro.   
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ANEXO 1 
 

Modernismo 
(7-1-1940) 

 
 

Acaba de aparecer inesperadamente na Paraíba uma Estética do 

Modernismo, escrita por Ascendino Leite. Trata-se evidentemente de um livrinho 

bastante injusto, em que o escritor paraibano, com as suas afirmações categóricas e 

os seus juízos inapeláveis, de bem atual dogmatismo totalitário, se demonstra 

curiosamente imbuído daquela mesma felicidade abundante e satisfeita de si, com 

que os modernistas de há 20 anos atrás afirmavam que Alberto de Oliveira era um 

trouxa e Camões uma besta. Depois, verificou-se de novo que nem Camões era 

besta nem Alberto de Oliveira um trouxa, e as afirmações grotescamente ofensivas e 

sem nenhum valor crítico ficaram apenas como cacoetes de alguns retardatários. 

Era a razão pra que Ascendino Leite as fizesse renascer agora, dizendo do 

Modernismo, sempre contando no seu quadro figuras como Graça Aranha, Manuel 

Bandeira, Ronald de Carvalho, Tristão de Ataíde, que chegou a ser uns tempos, “a 

intolerância na imbecilidade”?... Si nesse momento Ascendino Leite tivesse 

conservado a isenção crítica que reponta noutros passos do seu ensaio, logo se 

lembrava que a imbecilidade não é caracterização de movimentos coletivos, e os 

imbecis são de todos os tempos e escolas. 

O ensaio está geralmente bem informado quanto ao movimento modernista. 

Não há nenhuma indicação histórica errada, a não ser a atribuição de uma 

importância inicial muito grande a Graça Aranha. É preciso não esquecer que 

quando este chegou da Europa, em 1921, falando em “subjetivismo dinâmico” e 

trazendo nas malas a Estética da vida em que atacava alguns “modernistas” 

europeus nossos familiares, estávamos já no “objetivismo dinâmico” (Oh, palavras 

expressivas!...) e com várias obras prontíssimas. A verdade é que, com Graça 

Aranha ou sem ele, o Modernismo se desenvolveria no Brasil, como influência de um 

estado de espírito universal. E até com algum atraso, pois que as suas 

manifestações mais clamorosas, Cubismo e Futurismo, deram seus primeiros 

vagidos europeus por 1909. É certo que Graça Aranha vinha um pouco atrasado. E 

si não teve que mudar a sua filosofia, teve que corrigir profundamente o seu gosto, e 

até mesmo a sua concepção artística pra nos compreender. O mérito de Graça 
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Aranha foi muito grande, nos garantindo com o seu prestígio e entusiasmo, porém, 

apesar disso, é incontestável que nem mesmo com esse prestígio e a sua 

luminosíssima inteligência, ele conseguiu impor uma qualquer espécie de ordem nas 

nossas desordens. Nem conseguiu, muito menos, ser o teorista do movimento. E 

não afirmo isto sem bastante melancolia, porque frequentes vezes eu me pergunto 

se não teríamos nós, o Modernismo e os modernistas, prejudicado muito a evolução 

intelectual e a criação literária do autor de Canaan... É certo que Graça Aranha se 

sacrificou muito, mas não consigo decidir por quem nem pra quê. E quando no fim 

da vida, o velho leão doente se debatia nas fragilidades do silêncio, teve que passar 

pela eterna lei da fábula, e enriquecer sua fé de ofício de alguns pares de coices 

recebidos. 

Uma ideia curiosa, creio que nova, lançada por Ascendino Leite, é que o 

Modernismo foi inútil porque malhou defunto e combateu moinhos de vento! De 

Coelho Neto diz que já era então um morto literário; afirma que já pouco se recitava 

a “Via Láctea”, e que “o vendaval do Modernismo, assim, ao invés de soprar sobre 

um edifício firme, apenas encontrou ruínas e escombros” (sic). Não sei se o ensaísta 

paraibano é daqueles tempos, imagino que não, mas lhe bastaria pegar no 

interessante volume sobre o “Pré-modernismo” de Tristão de Ataíde, pra ver que 

situação não era exatamente essa. Todo um interessantíssimo movimento, de base 

simbolista, se processara no país, contendo alguns dos nossos maiores poetas, sem 

que tivesse qualquer espécie de repercussão na coletividade nacional. Por 1922 

ainda os “novos” sublimizados pela vida brasileira eram Hermes Fontes e Martins 

Fontes. Coelho Neto era o grande estalão glorioso das nossas prosas, passeado 

nos ombros da turba, em oposição a Graça Aranha, quando foi da bagunça 

provocada por este na Academia. E o próprio Tristão de Ataíde, que seria depois o 

crítico lúcido do Modernismo, ainda exaltava Tarde deslumbrado, sem perceber a 

mediocridade geral de pensamento desse livro, e a vasta deficiência técnica, os 

chavões, muletas e andaimes fáceis com que construíra quase todos esses versos, 

o grande lírico da “Via Láctea”. Percorra Ascendino Leite os jornais do tempo e verá 

que o Modernismo teve contra que e contra quem reagir. 

Mas o que interessa, em principal, no livro do vibrante ensaísta é o sintoma 

que ele demonstra. Ultimamente alguns representantes das gerações mais novas, 

verdadeiros recordistas do salto sem vara, se puseram a maldar do Modernismo e a 
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se julgar inteiramente isentos de qualquer influência desse tão próximo passado. 

Haja vista o curioso processo do Modernismo feito num dos números de Lanterna 

Verde. Ascendino Leite será o último em data e não o menos informado e bem 

aparelhado representante desse sintoma. 

O que ficou do Modernismo? Quase nada, respondem; e passam a enumerar 

o que ficou. Ascendino Leite, um pouco generosamente, a meu ver, acha que se 

salvara nove obras e nove escritores. Ora, é geralmente aceito, e com razão, que o 

Modernismo como estado de espírito dominante e criador, durou pouco menos de 

dez anos, terminando em 1930 com as revoluções políticas e a pacificação literária. 

Ora das dezenas de anos que durou o Romantismo, de três séculos de literatura 

colonial, do largo tempo escuso do Simbolismo, ou dos decênios de Parnasianismo, 

qual o movimento capaz de apresentar nove obras e nove nomes que realmente se 

salvem de um generoso esquecimento? Creio ser prematuro decidir desde já o que 

vai ficar dos oito anos de vida ativa do Modernismo, mas se permanecerem dessa 

fase que foi eminentemente de ordem crítica, que foi de pesquisa e experiência, que 

foi um movimento preparatório destruidor de tabus, treinador do gosto público, 

arador dos terrenos, se restarem na permanência da literatura nacional três nomes 

que sejam, o Modernismo já terá feito mais do que lhe competia. Porque, 

conscientemente ou não (em muitos conscientemente, como ficará 

irrespondivelmente provado quando se divulgarem as correspondências de algumas 

figuras principais do movimento), o Modernismo foi um trabalho pragmatista, 

preparador e provocador de um espírito inexistente então, de caráter revolucionário 

e literário. Bons ou não, certos ou não em sua orientação revolucionária, os livros de 

Sua Senhoria Plínio Salgado, como a Bagaceira, denunciavam já uma arte dirigida 

em sentido social, propagadora de ideias. Graça Aranha concluía, num dos seus 

ensaios, que o Modernismo não devia se confinar à preocupação estética, mas tinha 

que se completar, intervindo na política também. Antes disso, já vários teóricos e 

poetas da Klaxon abandonavam as artes e eram pioneiros na formação do Partido 

Democrático em São Paulo; e, ainda mais sintomático que isso, na maioria dos 

modernistas, quem quer lhes estude as página teóricas e os manifestos de então, 

perceberá o espírito insatisfeito contra a própria pasmaceira democrática e a 

tendência (quando não, adesão franca) para as extremas. Veio a revolução de 30. 

Provocada pelo Modernismo? Deus me livre dizer semelhante bobagem! Mas na sua 
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força formava aquele mesmo Partido Democrático, que fora o principal preparador 

dela. E na sua aceitação burguesa sempre uma vontade do novo que fazia dez anos 

os modernistas pregavam e ensaiavam. Foi um bem? foi um mal? Foi uma 

necessidade, ordem natural de evolução pra milhores futuros. 

Em literatura, esses milhores futuros vigoram em plena força atualmente. 

Conclui Ascendino Leite que “a estética do Modernismo ficou indefinível”. Mas como 

é possível assim esquecer que os grandes novos, que hoje fazem o nosso orgulho, 

quer reagindo contra o Modernismo que não, dele beneficiaram e beneficiam! 

Antiacadêmico por excelência, o Modernismo foi um violento ampliador de técnicas e 

mesmo criador de técnicas novas. Impôs o verso livre, hoje uma normalidade da 

nossa poética. Firmou uma atualização das artes brasileira, nunca dantes existentes; 

e de tal forma, que hoje um Murilo Mendes, um Érico Veríssimo, um Camargo 

Guarnieri, sem a menor preocupação de novidadeiros, são tão up to date no Brasil, 

como em Paris ou Nova York. Formulou um nacionalismo descritivista que, si fez 

bem ruim poesia, sistematizou o estudo científico do povo nacional, na sociologia em 

geral no folclore em particular, na geografia contemporânea. E promoveu uma 

reacomodação nova da linguagem escrita à falada (já agora com todas as 

probabilidades de permanência) muito mais eficaz que a dos românticos. 

O Modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram 

perfeitamente a aurora no ar. A aurora continha em si todas as promessas do dia, só 

que ainda não era o dia. Mas é uma satisfação ver que o dia está cumprindo com 

grandeza e maior fecundidade, as promessas da aurora. Ficar nas eternas aurorices 

da infância, não é saúde, é doença. E a literatura brasileira aí está, bastante sã. 

Adulta já? Quase adulta... 

 

Fonte: ANDRADE, Mário de. “Modernismo". In: _____ O empalhador de passarinho.  
São Paulo, Martins; Brasília, INL, 1972, 186-189. 
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ANEXO 2 
 

 

Discurso de António de Alcântara Machado sobre a Revolução de 1932 
 
 

Renovação.... só não acenem os que fora do círculo estreito de suas 

ambições pessoais nada veem, nada ouvem, a nada atendem. Porque a renovação 

com que vimos sonhando, já se afirma em todas as consciências limpas, e ilumina 

todas as almas brancas. Renovação de ideais e processos. Renovação política e 

social. 

Toda uma geração retemperada nos sacrifícios e heroísmos da mais sublime 

jornada que levanta portadora de um só pensamento e executora de uma só 

vontade, para dar ao Brasil dias melhores e maior justiça e maior fartura. Não 

acontecê-la, nem desviá-la do caminho traçado pelo seu civismo. Porque não 

animam interesses regionais ou ódios de classe, ambições partidárias ou 

conveniências pessoais. Aprendendo nas escolas, labutando nas oficinas, lidando 

no comércio, mourejando nos campos, empenhando a inteligência ou trabalhando a 

matéria, a mocidade do Brasil marchará de hora em diante na vanguarda da 

nacionalidade. Este posto que é exclusivamente seu, nenhuma força humana 

conseguirá afastá-la. 

40 anos de erros, de fraquezas, de exitações [sic] e incongruências 

culminaram na mais ignominiosa, na mais desalmada, na mais nefasta das tiranias. 

Só uma mentalidade nova, objetiva e realizadora conseguirá arrancar o Brasil do 

atoleiro das competições pequeninas, esmagando mais do que a tirania, o espírito 

de tirania. Destruindo um a um o germe desse caudilhismo, ora brando, ora 

disfarçado, que tem sido a mais terrível mazela de toda nossa história política. 

Das energias dos novos está processando um Brasil diferente, os que ora 

nascem para a vida pública, edificarão a pátria por nós sonhada, que é a pátria 

digna deles. Cada geração que surge tem um dever a cumprir, a de agora cumprirá 

o seu e cumprirá até o fim, removendo todas as dificuldades, quebrando todas as 

resistências, disposta a todas as renúncias e capaz de todos os heroísmos. Não é 

uma geração de desiludidos ou inquietos. A atitude que desastradamente assumiu a 

9 de julho, não a provou o entusiasmo fugaz, a mediocridade que desde o primeiro 

instante da campanha a ela se atirou de corpo e alma, obedeceu ao mandamento 
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irresistível da sua dignidade e do seu civismo. E para satisfazê-lo integralmente, 

como exige a sua consciência, não julga a distinta [?] a luta pelas armas, a cruzada 

que empreendeu. O combate prosseguirá na paz como na guerra, para que a 

vontade popular faça valer para sempre a sua soberania acima de todos os 

interesses e malquerenças de partidos, credos, classes e pessoas. 

Gente moça, num país remoçado. Mentalidade nova na página renovada, a 

geração de hoje contribuirá com mãos puras e fortes o Brasil de amanhã. Os 

soldados da redenção, montando guarda à vitória, defenderão as suas conquistas. A 

mesma decisão inabalável, que restaurou a soberania nacional, definitivamente a 

consolidará. O Brasil resurindo [sic] no heroísmo, se renovará no espírito dos moços. 

Sobre seus destinos hoje mais do que ontem, e menos do que amanhã, vale a 

geração da vitória. 

 
 
Fonte: SILVEIRA, Santa Maria Nogueira. António de Alcântara Machado: na prática 
jornalística, a busca da renovação. Dissertação, FFLCH/USP, 1986, p. 204-205. 
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I. 1) Carta de António de Alcântara Machado ao poeta Carlos Drummond de 

Andrade. [São Paulo], 07 de abril de [1927]. 

 

Carta publicada em O Cruzeiro de 28 de novembro de 1953, “Arquivos Implacáveis” 

de João Condé. 

 

7 de abril 

 

Apertei alegremente entre as minhas, Carlos Drummond de Andrade, a mão 

forte e moça que você me estendeu daí de Belo Horizonte. Nós crianças do Brasil 

devemos unir e formar assim a roda da renovação. E rodar, rodar, rodar. Cantando e 

pulando. 

O que você disse do meu Brás, Bexiga e Barra Funda não só me comoveu: 

interessou-me sobretudo. 

O trecho sobre o livro, o jornal e o cinema está certíssimo. 

Embora você não queira eu explico a originalidade: E explico muito facilmente 

com uma observação sua: Drummond, eu sou inimigo da literatura. Compreendeu 

agora? Eu não quero escrever livros, eu não quero fazer literatura. Assim sendo dou 

ao que escrevo uma aparência não livresca, não literária. 

Você diz que eu quis matar a literatura. Adivinhou. Quis mesmo. Você 

acrescenta que eu matei. E isso lhe agradeço. 

Escreva-me sempre que puder. Faço questão de conversar a miúdo com um 

sujeito da sua força. 

 

Meu abraço lhe dirá que eu já lhe estou querendo bem. 

 

 

António de Alcântara Machado. 
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II. Correspondência entre António de Alcântara Machado e Mário de Andrade 

 

2) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade, [São Paulo], 01 mar. [1927].  
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4371. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, tarja azul, 4 folhas. 
15,1X12,0 cm 2 furos. Papel timbrado com iniciais em azul, contornadas de prata em 
relevo. 
 

– 1 de março – 

 

 Subi ao seu Primeiro Andar de quatro em quatro, seu Mário de Andrade. Sem 

tomar fôlego. E andei nele atarantado de um lado para outro procurando você. E 

você caçoando de mim fugia de sala em sala. De vez em quando eu descobria um 

pedaço: você inteirinho mesmo não consegui ver. 

 Onde é que você estava, desgraçado? 

 Diabo de brinquedo esse. Assim não vale. 

 Como você fez o desaforo de não me aparecer eu lhe escrevo agora desta 

casa que você desertou. 

 Dos onze contos escolho estes: Conto de natal, Caso pançudo, Hora 

quotidiana, O besouro e a rosa, Caçada de macuco. 

 É possível que seja besteira minha mas no primeiro (o que gosto mais) achei 

você parecido com Apollinaire. Palavra. Apollinaire do L’Hérésiarque et cie. Não digo 

com intenção nenhuma. Porque achei. Só por isso. 

 Ao meu ver como espectador da vida você vale muito mais do que como 

gozador. Gozador no sentido moleque. O que você é obrigado a levar a sério a 

gente aprecia mais. Acho que você tem uma disciplina interior muito severa e muito 

forte para reagir brincando ao contacto dos homens e das cousas terrenas. Estou 

falando como artigo de fundo mas sinceramente. 

 Acima de tudo você é poeta. E o prosador, o ensaísta, o crítico quem nos 

apresenta é o poeta. 

 Eva é poesia. 

 Mas vamos descer. E tratar de cousas mais corriqueiras. 
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 Por exemplo: por que é que você escreve siléncio e não silêncio, influéncia e 

não influência? Preferindo a grafia de Gonçálvez Viana à da comissão portuguesa 

da reforma ortográfica. Eu acho esta preferível. Para nós brasileiros ao menos. Está 

mais de acordo com a prosódia de todo o Brasil tirando o Norte. Nós falamos 

fechado. 

 Aliás eu penso que nesse assunto você não tem ainda opinião segura. No 

Primeiro andar encontro porêm e porém. A primeira grafia do ditongo é mais 

brasileira ao meu ver. 

 Em geral você só acentua para distinguir não é assim? Você escreve por 

exemplo máquina (subst.). Mas escreve simpatica (não é possível confusão). 

 Outra coisa: para quê diferenciar aonde de onde? Bem sei que são coisas 

diferentes. Mas no Brasil a gente diz: Onde você vai? Lá onde eu fui, etc. O caipira 

ainda usa aonde. Mas na cidade ninguém. (X) 

 Eu acho que a prosódia principalmente deve ter grande espaço fixador na sua 

prometida gramatiquinha. 

 Eu não compreendo (e aqui não pode ser com intuito de distinguir) porque é 

que você acentua júri e não acentua Russia.  

 Pode ser que muita coisa seja resultado de revisão apressada. E no meu 

Brás, etc. apesar do muito cuidado que tive vai haver também bastante incoerência 

ortográfica. 

 Outra coisa (que eu queria lhe perguntar há muito tempo): você não acha que 

carecer de fazer, carecer de arranjar é pedante demais? A gente diz assim: carece 

fazer, carece arranjar tão simplesmente. Com carecer acontece o que há muito já 

aconteceu com precisar. Preciso de trabalhar ninguém fala mais. 

 Para ser justo você tem na Moral quotidiana um elas não carecem mais ter 

dó! Apesar disso porém quase sempre você prefere o carecer de. 

 Desculpe tanta besteira mas tem mais isto. Você escreve mulheres-da-vida. 

Está certo. Compreendo embora não adote. Mas escreve: gosto de viver (sem traço 

de união). Como também: lâmpadas de cor. Não é o mesmo caso? 

 Mais uma ainda (perdãozinho, sim?): você escreve boca (subst.). Porque não 

distingue de boca (verbo bocar), hein? 
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 Meu Deus do céu. Tenho até vergonha do que estou escrevendo. Mas é 

porque tudo em você me interessa profundamente. Sei que em você tudo é 

meditado. Tem seus motivos. Sua base. Por isso dou importância a tantas coisinhas. 

 Mas agora vou lhe contestar a [ilegível] rastro desta: forçar você a me visitar. 

Com o pretexto de conversações a respeito. Não seja ingrato. 

  

Meu abraço é um convite. 

      Alcântara. 

 

(X) O que eu quero dizer é que aonde indicando movimento está abolido. Antes de 

empregá-lo ninguém pensa antes se ele indica ou não movimento. O caipira diz: 

Aonde eu pus isto? E na cidade seja indicando ou não desapareceu completamente. 

  

3) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [São Paulo], 11 ago. 1928.  
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4373. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 folha. 22,7 x 16,2 cm, 2 furos. 
 

 

– 11. agosto. 928 –  

 Dois assuntos, seu Mário. 

 Aí vai uma carta de um sujeito de nome complicado e que eu abri por engano. 

Na que me escreveu porém, dizia o tal que com a sua havia mandado uns versos 

para a Revista. Já estava aberta mesmo: tirei os versos. 

 E aí vão os seus recibos de registrados. Mandei ver no Correio. É um horror 

de livros. Pilhas e pilhas. E parece que são todos seus. Além disso os recibos devem 

ser assinados por você mesmo. 

 Não se esqueça do desenho do gringo e da contribuição do veludo. 

 Recado do 

   Alcântara. 
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4) Carta de Mário de Andrade a António de Alcântara Machado. São Paulo, 27 set. 

1929. 

 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0988. 
Descrição do documento: Primeira missiva do conjunto de três cartas datilografadas 
em sequência.  
 

A ANTÓNIO DE ALCÂNTARA MACHADO 
 
S. Paulo, 27-IX-29 
 
Alcântara 
 

Não há tempo! Fiz plano dumas pândegas epistolares para agradecer a 

citação do Mariano, abandono tudo porque não há tempo. Você diga para ele que 

sou o sempre humilde admirador etc. e agora grato. 

Não sei se você se lembrou de levar pro Rio aqueles recibos de consignação 

de livros meus e si achou aí entre os farnientes pra com ajuda dos amigos saber a 

quantas anda. Desejava saber isso, sem atribuir importância pro caso, apenas 

porque si a colheita atingiu a numerosa quantia de cem mil réis, dar este destino pra 

ela: você a entregava pro Manú, me evitando assim o envio desse arame pro vate de 

Santa Teresa. Me escreva uma linha sobre, o mais cedo possível e aqui você me 

terá, a vossos pés rendido, numa gratidão sem tremor nem fadiga. 

E você vem (volta) ou vai mesmo pra longe? Reina entre nós inquietação pelo 

destino dos vossos passos e era bem bom você contar algo. 

Eu teria muito que contar, está claro, que muitos sucessos hão passado 

depois que você deixou o grande mocambo a beira-rio do igarapé Tietê, e não fosse 

esta se imiscuir entre umas leituras de Nordenskiold e uma partida pra aulas, teria 

saído outra em memórias e recontos do que é agora a vida paulistana. Mas você 

aceite como saiu, nua e pura, mensageira de saudações e abraço do vosso amigo, 

 

Mário. 
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5) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. Cap Ferrat, 23 nov. 1929. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4375. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta azul, papel branco, timbrado “BELLEVUE 
PALACE/ & BERNERHOF/ BERNE”, 2 folhas. 18,7X13,4 cm, 2 furos. 
 

- Cap Ferrat, 23. novembro. 929 –  

 

Sua carta de 27 de setembro – Mário – só ontem eu recebi. Enviada pelo 

Prudente. Como vê andei bastante e ela atrás de mim. Aliás mandei a você uns 

cartões da Áustria e da Alemanha. Desse jeito você ficou ciente do meu instável 

destino. 

Primeiro cousa séria. Pelo mesmo correio escrevo ao Rui Nogueira Martins, 

auxiliar do meu escritório que você conhece, dando instruções precisas a respeito 

das notas de consignação de seus livros. Não estão perdidas não. Recebendo esta 

você procure o Rui e ele lhe dará o envelope que você me confiou. Desculpe toda 

esta atrapalhada. Mas eu sou positivamente o mocinho dos imprevistos. 

 Desejo saber o que se passa aí nessa cidade dos nossos pecados. Por isso 

peço que não desista das “pândegas epistolares”. Mas não me fale em 

reconciliações. Ou me fale. O Atlântico amortecerá o choque. 

Fiz a Europa central: Tirol italiano; Iansbruck, Salzburg, Viena e Alpes da 

Aústria; Budapest da Ungria, Praga da Tcheco-Eslováquia; Dresden, Berlim, Leipzig, 

Nüremberg e Müchen da Alemanha com adjacências; Berna da Suíça e aqui estou 

de novo na Riviera francesa bebendo azul com saudade brasileira. Bestifica um 

pouco. 

Turisticamente boas revelações: Bolzano, Dolomitas, Viena, Budapest 

sobretudo Nüremberg. Artisticamente valeram a pena Dresden e München. Também 

decepções: Berlim na frente. 

Aqui estou inquilino por três meses da Villa Mon Caprice, Port St.-Jean, Cap 

Ferrat, Beaudieu Sur Mer, Sepes Maritimes, Mediterrâneo enfim. Entre Mônaco e 

Nice a quinze minutos automobilísticos de cada. 
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Tem um quarto para você com água corrente, vista sobre a baía de Villefranche 

e tapete galo-turco na parede. 

Ó escreva contando São Paulo, na Lopes Chaves, literatura nacional, prédio 

Martinelli e outras grandezas da pátria distante e linda daqui. 

Mas antes abrace o poeta 

Alcântara. 

 

6) Carta de Mário de Andrade a António de Alcântara Machado. São Paulo, 27 dez. 

1929. 

 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0988. 
Descrição do documento: Segunda missiva do conjunto de três cartas datilografadas 
em sequência.  
 

S. Paulo, 27-XII-29 

Alcântara, 

 

não se incomode com os meus recibos, isso não tem a mínima importância, 

nem eu precisão de cobres. Prá minha filosofiazinha de bolso essa história da gente 

carecer de dinheiro é fácil de resolver como beber água: ou a gente precisa sempre 

de, ou então não precisa nunca. E tendo um bocado de bom-humor se chega a não 

precisar nunca, é o caso deste seu compadre. Mas por sinal que o Rui me telefonou 

faz uns quinze dias e inda não passei no escritório. Além de não precisar dos 

recibos, como já falei, o escritório sem você não tem futuro, vira assunto e é 

desagradável. Enfim, si um desses dias eu me achar mais pachorrento, passo lá. 

A novidade do dia, você já deve saber, é o suicídio do nosso Haraldo. Tomei 

um baque e sofri bem. Você repare, Alcântara, há indivíduos que, não sei bem 

porquê, talvez por serem tão dados, tão camaradas avant la lettre, a gente os aceita 

por companheiros, e mesmo pra amigos, sem nunca matutar neles. De repente 

fazem uma coisa dessas e a gente toma como um baque danado. Eu tenho amigos 

que estão a cem léguas do suicídio mas que si de repente eu soubesse que tinham 

se suicidado, podia até sofrer mais a falta deles, mas não levava o baque. A questão 

aqui é o baque, surpresa. Isso é horrível. Vem a surpresa e só então a gente põe 
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reparo que o companheiro nunca foi realizado em nossa compreensão e fomos uns 

ingratos. Vem uma amargura cheia de arrependimento, principalmente porquê se 

percebe que durante os tempos de amizade ou apenas de companheiragem a gente 

não deu pro outro o que ele merecia de carinho e conforto. 

Isso é que eu sinto agora que o Haraldo morreu. Você não sentirá porquê foi 

muito íntimo dele, eu sinto. Eu não fui íntimo dele, mas ele me quis bem e eu quis 

bem ele. Mas a nossa amizade foi apenas uma gozação mútua, mais dadivosa da 

parte dele, mais egoística da minha. A culpa de tudo isso foi bem dele também que 

depois do primeiro dia de convivência já estava inteiramente sabido. Sabido nada! 

Mas a maneira dele ser me fizera anular em mim a preocupação de o saber. Hoje, 

quando penso nele, percebo mesmo que ele foi muito infeliz, era o tipo do infeliz. 

Diz-que ele se suicidou por mulher e é certo que deixou carta nesse sentido. Isso é 

pueril. A mulher declanchou apenas uma exarcebação da infelicidade inerente ao 

nosso pobre amigo. Devem ser desgraçadíssimos esses homens, que nem o 

Haraldo, tendenciosos apenas. Têm tendências pra uma porção de coisas e não 

conseguem realizar nada. O Haraldo era bem assim: tinha tendência pra literatura 

mas vaga, fácil e pura tabela, consistindo na escolha de companheiros literatos ou 

menos que isso, apenas atração pelos literatos. Tinha mais nítida a tendência pra 

homem de sociedade mas lhe faltava essa inconsciência da futilidade (que é o dom 

comovente do grand monde) o que o tornou no grand monde, não digo servil, mas 

incontestavelmente, e é doloroso dizer, um serviçal. Nos últimos tempos, creio que 

ele mesmo percebera isso porque me falou muito particularmente na irritação que 

tinha essa serviçalidade a que o obrigavam [mesdames] [sic]. E bem nítida, 

implorante quasi, tinha a tendência musical, bem aceitável mesmo em quem era tão 

vago. Mas a incapacidade total pra qualquer realização o levara ao sequestro 

piedoso de apenas viver no cheiro dos artistas virtuoses. Inda ultimamente o que ele 

fez por Lea Bach, o interesse e as revoltas que deram pra ele o nenhum sucesso 

dela, foi ridículo. Agora já não é mais ridículo porque ele morreu e a morte, mesmo 

sem romantismo, é uma extraordinária justificadora dos homens. 

O Haraldo foi um infeliz. Um dia, esperou as noves horas da noite e se 

suicidou com seis ampolas de Sedol e um tiro no pulmão. O horrível é saber que ele 

esperou até essas nove horas da noite. Vidas insolúveis à espera de decisão, em 

que nove horas da noite não é horário de nada... É uma pena. 
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Prá você que está aí passeando e gozando não faz mal pensar nestas 

tristezas e se entristecer um bocado com o suicídio do nosso ótimo Haraldo. Por isso 

é que fiquei falando nele tanto. Tinha também que me desafogar desta espécie de 

remorso vago que o Haraldo deixou em mim, não fui pra ele tudo o que devia ser. 

Estou me lembrando de uma imagem quasi macabra. Sempre não pude estimar este 

momento dos pais que carregando os filhinhos de três anos, de repente põem o 

pequeno meio com aspereza no chão, dizendo – Agora ande um pouco a pé, 

também! Tenho a sensação de que, não só eu porém muitos dos companheiros do 

Haraldo fizemos só ele andar a pé ao nosso lado, quando ele era desses que 

merecem e carecem dum carinho mais eficaz, de serem carregados nos braços. E 

agora não é possível acarinhá-lo mais porque ele está nuns mundos em que o único 

meio de locomoção são mesmo os nossos pés... passados. 

E agora vou tomar meu banho. São Paulo na mesma. Política e crise cada 

vez piores, aquela crescendo, esta sistematizada. E com a importância crescente 

desses assuntos que não entendo, imagine como estou desvalorizadíssimo. 

Também me recolhi no meu cantinho, trabucando sempre e sempre o mesmo 

 

Mário. 

 

7) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. Cap Ferrat, 21 jan. 1930. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4376. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta azul, papel azul, timbrado monograma, 3 
folhas. 24,3X19,1 cm, 2 furos. 
 
 

– Cap Ferrat, 21. janeiro. 930 –  

 

Foi – Mário – sua carta de 27 de dezembro que me contou hoje de 

manhãzinha. E eu agora às 9 da noite respondo tremendo. A morte resolve tudo. 

Resolve a dor. Resolve. Mas quando é um susto não. Se ela em vez de resolver dá 

e já dá grande, porrada. Não há esse período preparatório em que morto e vivo 
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esperam e até pedem a morte. Esta soluciona os dois estados. O suicídio soluciona 

um. É parcial. 

O Haraldo me faz falta. Isso diz tudo. Há dois dias escrevi para ele. Do dia 12 

de dezembro tenho uma carta dele. Três grandes folhas datilografadas. Tem isto: 

“Cada vez mais me convenço daquele velho sisteminha: boa romaria faz quem em 

sua casa fica em paz. Do grupo escolhi Couto e Mário...” E mais isto: “Não venha tão 

cedo. Aproveito o mais que puder porque a vida é curta mesmo.” E mais isto ainda: 

“O coração é que anda ruim, mas quando me lembro de você tenho uma esperança. 

Seu otimismo é consolador, principalmente quando diz: tudo se arranja.” 

É porque, Mário, eu carreguei a criança e carreguei bastante. Essa morte com 

Sedol e tiro no pulmão ele me escreveu uma porção de vezes. Mostrava a caixa de 

injeções. Mostrava o revólver. Representava o suicídio deitado na cama. E dizia: 

deixarei uma carta para você. Acrescentava: se você não estiver em S. Paulo 

deixarei para o Frits. Eu não estava: deixou para o Frits. Horas depois da sua recebi 

carta do Frits. O Haraldo na despedida me deixou uma lembrança. Não há 

resignação que suporte. 

O nosso apunhalante Bandeira me falando uma vez dos candidatos de suicídio 

que não passam da candidatura falou: mas o que desorienta a psicologia é que 

alguns se matam mesmo. Não digo que eu desconfiasse da sinceridade do Haraldo 

quando me recitava seu fim. Eu sentia que era uma cousa assentada. O que eu 

censuro na minha atividade em tais circunstâncias é a pouca energia dela. Sabe por 

quê? Porque eu tinha certeza de que o suicídio era fatal. E só a dúvida torna a gente 

eloquente. De que modo a não ser frouxamente se pode dizer para quem agoniza: 

Tenha esperança e outras coisas assim? 

Eu não desconfiava da sinceridade dele mas como sabia o suicídio fatal não 

sei mas me parecia que não ficava bem ao infeliz falar disso porque sendo fatal não 

dependia dele. E era uma espécie de presunção a do coitado, usurpação da glória 

alheia. Porque o Haraldo tinha a preocupação de brilhar. E eu implicava com isso. 

Como a gente implica com inteligente que faz questão de ostentar inteligência como 

uma conquista. Sua conquista. Você nasceu assim. Não é vantagem. Daí eu dizer 

sem entusiasmo: Não fale assim. Ou: Deixe-se disso. Ou: Que é que adianta? 

Porém me lembro que uma vez declarei que acreditava que ele se mataria mesmo 

um dia, a vida é bobagem e tal. Ele mostrou uma vaidade. E eu me irritei. Quer dizer: 
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quando a criança chorava eu por castigo punha ela no chão. Não por cansaço. Ou 

desleixo. 

Mas em outras ocasiões carreguei o Haraldo com amizade de pai. Mais ainda: 

De irmão mais velho que criou o menorzinho que perdeu os pais. Por isso sinto 

horrivelmente que minha presença aí talvez evitasse a desgraça. Não pense agora 

que vanglória [escrito por cima] é minha. Seria torpe e deslocada. Mas para um 

hesitante de coração um orgulhoso de cabeça valia sempre como um amparo. 

Qualquer arranhãozinho naquela enorme sensibilidade e ele corria para mim: eu 

dava um jeito. E quando não dava de fato a palavra garantia que dava e isso já era 

um meio jeito. E ia adiando as decisões irrevogáveis. Adiando ao menos a 

fatalidade. 

Você penetrou fundo dizendo que ele era um tendencioso. Era. E em 

consequência lógica: insatisfeito. Você me diz que ele sofreu com o insucesso da tal 

Lea Bach. Pois na carta de 12 de dezembro diz cousas duras dessa espanhola sem 

educação nem escrúpulos. Servia. Mas servido chamava pelos nomes verdadeiros 

as pessoas que servia. Que quer dizer isso? Sentia as duas faces do seu 

temperamento. Tinha prazer em ser sociável (sociável esconde e explica o resto). 

Mas não era assim tão inconsciente que não percebesse o engano e sofresse com 

ele. 

Ela levou o Haraldo. E porque tendencioso se contentava com pouco. 

Agradecia eternamente ninharias. Não podia fazer literatura. Pois bem. Pegava nos 

literatos e (desculpe a imagem tão usada e pedante punha na lapela. Enfeitava-se 

com eles). No entanto (e por isso todos nós devemos querer bem a memória dele) 

os literatos não ficaram mal na lapela dele. De certo modo ele os valorizava. Ou 

melhor: dava valor ao valor deles. Nelson Meireles, meu irmão José, outros me 

diziam constantemente: Fulano falou mal de seus livros e o Haraldo brigou com ele. 

Chegava, Mário, ao ponto comovente estando todos os dias comigo me passar 

telegramas elogiando artigos meus. E repetindo cousas de terceiros contra o 

trovador de Macunaíma me falava: cretinos, idiotas, bestas. Para quem não podia 

explicar com a estética na mão uma amizade literária essa maneira de rebater 

argumentos contra um pró extraordinário. Não tinha admiração bem fundamentada 

por nós. Tinha carinho e isso era tocante. Sobretudo porque tirava vaidade disso. 
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Desse modo, Mário, levando e trazendo com entusiasmo o que apreciava em 

nós, ele sem que percebêssemos, nos ia aproximando, aplainando certas 

dificuldades. A gente se encontrava nele como num terreno neutro e apertava a mão 

cordialmente. Por isso eu o chamei uma noite de cônsul do modernismo em S. 

Paulo. Como tinha a sensibilidade do fraco que tem pavor do ridículo e vê veneno 

em tudo não gostou. Ficou quieto. E quando o Guastini que estava perto declarou 

que ia escrever isso no jornal ele se zangou e respondeu ameaçando cortar 

relações. Não era inconsciente não. 

Era um agitado. O que nós buscamos na literatura ele buscava na mulher. Se 

se desforrava da incapacidade de realização de que você fala. Era sua 

superioridade. E em momentos de fraqueza não fazia segredo dela (só nesses 

instantes) falando dos literatos que não amavam, não faziam besteiras amorosas. 

Por esse lado a vida dele foi curiosa e precoce. Extraordinariamente precoce. A sua 

tremenda aventura dos 16 anos, o seu casamento singularíssimo, as suas 

cabeçadas hebdomadárias e sinceras, tudo isso que o envaidecia ele escondia do 

mundo sempre com medo do ridículo. 

E com que perfeição tinha esse talento para as cousas banais. Era um 

derivativo e era seu consolo. Ler mãos, grafologia, preparar uma festa, escolher 

presentes. Voluptuoso, mais ainda: luxurioso, batia nervosamente as abas do nariz 

diante do perfume bom, da mesa bem arranjada, da casimira fina e assim por diante. 

Tinha a lágrima fácil e copiosa. As crianças gostavam dele. Aparecia nos 

momentos difíceis. Era fiel às missas de sétimo dia, festas de aniversário, enterros, 

solenidades e casamentos. Tudo com a roupa adequada, a frase adequada, o 

abraço adequado. Pontual e correto. Impecavelmente bem educado. 

E a feição mais comovente desse caráter (comovente e central mandando nos 

demais) era o exagero. Exagerava-se e exagerava os outros, homens, cousas, 

acontecimentos, tudo. Por isso era supersticioso. Por isso se julgava alvo da 

curiosidade geral. Por isso tinha medos imaginários respeitos imerecidos. Por isso 

no fim da vida deu de se acabar. E tinha escrúpulos doentios. E sofria até não poder 

mais. Esse feitio do Haraldo, essa sua maneira hiperbólica e assustada tenho a mais 

absoluta certeza que foi o que o empurrou com mais força para o suicídio. O mal que 

alguém lhe fez foi o buraco no muro (como você observou) diante do qual ele estava 

há muito tempo procurando passar. 
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Esta nênia desengonçada, Mário, você me desculpe e ature porque sem querer 

a provocou. A notícia ruim veio por seu intermédio: eu descarrego em você a reação 

correspondente. 

E quero lhe pedir um favor. Escrevi (como já contei) uma carta para o Haraldo 

faz dois dias. Endereçada para o Hotel Metrópole. Fácil de reconhecer porque tem 

no envelope meu monograma. Seria para mim desagradável que outros a 

pegassem. Por isso mandei por avião hoje mesmo um bilhete ao dono do hotel, 

Alfonso Cislaghi, pedindo para conservar a carta guardada até a minha volta em 

abril. No bilhete digo que você passaria por lá para verificar se a carta estava 

segura. Faça esse favor. E se o Cislaghi não quiser mais guardar entregue a você e 

você a destrua. Ou a conserve até a minha chegada. Como entender. É carta íntima, 

escrita para o Haraldo e qualquer extravio me incomodaria bastante. Dê uma folga 

para sua pachorra que eu ficarei muito grato. 

Espero que o Chico notário já tenha chegado a S. Paulo e esteja quase em 

condições de ser apresentado para os amigos. Minha [Lira] está prontinha da silva e 

sairá logo depois do desembarque aí. 

Obrigado pela boa companhia e até abril se Deus quiser.  

Alcântara. 

 

Novo endereço: a/s de Rey Augendre 

38, rue d’Hauteville 

Paris (Xº) 

 

8) Carta de Mário de Andrade a António de Alcântara Machado. São Paulo, 2 mar. 

1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0988. 
Descrição do documento: Terceira missiva do conjunto de três cartas datilografadas 
em sequência. Papel branco.  
 

S. Paulo, 2-III- 30. 

Alcântara. 
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Recebi sua carta e andei esperando uns dias pra mandar resposta segura. A 

tal carta de você pro Haraldo que dei pressa em procurar, só chegou agora, no 

último fim de fevereiro. Está bem guardada lá no hotel. Está lá e não aqui – aliás 

ambos lugares seguros apenas pelas inconstâncias do tempo, e não dos homens – 

porquê deu-se movimento de... almas meio engraçado. 

No dia em que recebi a carta de você fui com ela em punho ao Metrópole. 

Mas o dono do hotel não estava. Me acolheu com a gentileza de sempre a mulher 

dele. Leu o trecho e dentro sempre da maior gentileza percebi gozadíssimo, que ela, 

e com ela o marido, quando recebessem a carta de você, não estariam lá muito 

dispostos a me entregar o escrito. Houve uma troca deliciosa de “Ele nos escreveu 

que guardássemos a carta”, “Si o sr. quiser nós podemos guardar a carta”, etc. Pra 

ser inteiramente sincero, sou obrigado a confessar que no momento eu mesmo 

estava no mesmo – ou, mutatis mutandis, idêntico estado de psicologia. Tanto que o 

“percebi gozadíssimo” só veio depois, do último terço da conversa pro fim. Minha 

vingança de ter sentido uma puerilidade dessas é que depois pude gozar com ela ao 

passo que os bons dos hospedeiros do Haraldo até hoje ainda estão na mesma 

puerilidade. De fato quando a dona lá me chamou no telefone para comunicar a 

enfim chegada da carta, foi logo falando mais que o marido também “queria me 

mostrar a carta que recebera de você”. Não tinha dúvida: eles estavam e estão 

desejosíssimos de guardar a carta de você pro Haraldo. Fiquei fino de gozo e pra 

brincar um bocado passei que passava no hotel naquele dia mesmo e não passei. 

Hão de esperar e num ou noutro momento raro mas certo hão-de se estar ainda 

perguntando se tiro a carta deles ou não e a quem caberá a deliciosa vaidade de 

guardá-la. Está claro que não tiro o prazer deles, acho que são gente boa e que 

você pode estar em plena confiança, não acha também. 

Você é penetrante curador de almas e já devassou fundo toda a graça deste 

caso. Ou dessas duas almas. Não vou proustificar por mais de dez páginas o 

complexo de refinezinhas que fazem esse ato simples deles quererem guardar a 

carta, a saudade e carinho pelo Haraldo, o desejo de fazer favor, o anch’io son 

pittore, a emulação esportiva, aquela parte de confiança que cada um de nós só tem 

em si mesmo etc. etc. Dá um bom sorriso a gente pensar nisso tudo e esta carta 

está me fazendo bem, esbarrondado que vivo desde anteontem com as eleições. 

Outra coisa é ver, não tem dúvida... Sabia o que eram os roubos, as sem-
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vergonhices, o perrepismo eleitoral do Perrepê. Mas não tinha visto, era tudo lido 

nos jornais e sentido por essa tabela deformante, que não possui a única coisa que 

nos faz visíveis a nós mesmos, a experiência. Agora vi. Numa sala de escola na 

Penha assisti a todo um conluio pra roubar livros de ata e não dar boletins, sujeitos 

“limpos” em confabulação com capangas e aproveitando a infeliz miséria duns 

rapazolas de 18 anos, todos anchos no papel que iam fazer. Chorei horrorizado os 

olhos baixos duns seres abúlicos, secretário, um mesário, que estavam com 

vergonha mas fazendo o que os mandavam fazer. Percebi os democráticos um por 

um fugindo da sala. O telefone chamando o presidente da mesa que a mulher dele 

estava muito grave. E quando chegou o momento – passei duas horas de morte, 

imagine você, meu mano o fiscal – éramos o Carlos chamando em gritos de “cães, 

miseráveis, ladrões” uma corja de umas 50 pessoas, eu protegendo-o pelas costas e 

mais ninguém. Os 50 armados. Nós sem nenhuma arma porque eleitor democrático 

não entrava na sala sem revistamento de verdade. Isto é: havia ainda um gaúcho 

que viera num grupo assistir às eleições paulistas. Esse não podia ter a mínima 

participação nem de defesa no caso. Fingiram a arruaça, um corre prá cá, outro 

corre prá lá, gritos, meu irmão junto da porta prá não passar os que estivessem com 

os livros, pularam pelas janelas. Uma coisa inconcebível, desumana. Eu não sei! 

Uma vontade de suicídio imensa. Em quase toda parte foi a mesma coisa. Onde não 

foi, como no Tietê, com Piza delegado, o Getúlio conseguiu até ter maior número de 

votos! O que é mesmo inacreditável. Agora o que se espera é a guerra civil e o “não 

se sabe” do Jorge Fernandes. 

 

Adeus com um abraço do sempre. 

 

Mário. 

 

9) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade, [São Paulo], 04 nov. 1930. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4377. 
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Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado 
“ALCÂNTARA MACHADO/ ALMERINDO M. GONÇALVES/ANTÔNIO DE 
ALCÂNTARA MACHADO”; 1 folha. 21,5X14,6 cm, 2 furos. 
 
 

– 4. novembro. 930 –  

 

 O “Diário Nacional” de domingo – Mário – publicou meu ataque ao delegado 

do Departamento do Ensino aqui escrito pelo nosso conhecido Marques da Cruz. 

Tristeza. O que vai junto é a resposta. Em tempos normais o jornal seria obrigado a 

publicá-la. Nestes não sei. Mas peço a você que por equidade consiga isso. 

 Fico-lhe desde já muito grato. 

 E comunico que o esperei domingo com o von Martius traduzido no bolso.  

 Recado amigo do seu 

     

Alcântara. 

 

10) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [São Paulo], 14 jun. [1931]. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4378. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, pautado , 1 folha. 
12,1X16,4 cm, 2 furos. 
 

- 14 de junho – 

Mário: 

 

Bom dia. Aí vão três garrafas de Johnhaig e uma de Cavados (no total de 

230$000) e de chôro (para evitar o seu) uma garrafa de pinga, cavação de Lolita. A 

Revista Nova banca o inglês: sai pontualmente no dia 15. Só quinta-feira portanto 

você receberá os exemplares. 

 

Recado do  

A. 
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11) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. São Paulo, 23 jun. 1931. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4379. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, 3 folhas. 27,0X20,8 
cm, 2 furos. 

 

– São Paulo, 23. junho.931 – 

 

Recebi sua carta – Mário – sua carta maeterlinckiana. Será que você volta com 

uma “vida infeliz das formigas”? Tomara. Aliás eu tenho raiva das formigas também. 

Mas não das formigas paulistas. Nestas partes vicentinas (como já observara 

Gabriel Soares de Souza) a formiga “não faz rojo” às plantações “por se não criar na 

terra como nas outras capitanias”. Ou tenentarias, como é mais certo dizer hoje. Aí 

tem você um bom tema para debater com quem o hospeda. 

Sua opinião sobre o n. 2 da Revista é a minha. O Joaquim Ribeiro me parece 

burro de fato. O João, meu primo que você conhece, já me falou várias vezes na 

burrice do tal. E o Marques Rebello insistiu nessa burrice. De forma que tem que ser 

burro mesmo. 

Quanto ao conto, também de inteiro acordo. Nos elogios e nas censuras. 

Curioso que o já citado Rebello (que por sinal se chama Edi Cruz) torcendo-se todo 

e me desejando preliminarmente saúde disse a mesma coisa: final “genial”, excesso 

de graça. Só que acrescentou: a falta de vírgulas. Não compreendem que eu 

escrevo para ser lido depressa. Não quero que o leitor tropece em vírgulas. 

Não sei se você reparou que na sua nota sobre o livro de dona Santa Guerra 

(bonito nome para uma paulista separatista) saiu do Rio Grande do Sul em vez do 

mesmo do Norte. E o melhor é que seu original está do Sul também. Ou é mesmo do 

Sul? Não entendo de geografia. Sobretudo brasileira. Hoje o Brasil inteiro é o Rio 

Grande do Sul. 

Ando fazendo força em prol da Revista. Pondo os amigos em brios. Nestes 

últimos dias cavei seis assinaturas. Cave aí a do seu tio que não é assinante ainda. 

Natural que aquilo foi posto só para dar um jeitinho para pôr isto sem dureza. 
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O ranchinho estava bom. Gente saiu, estragou. Você aí, Anita no Rio, o Couto 

seguindo hoje para a fazenda, Paulo jogando café nas águas da Guanabara, tristeza 

impera. 

Domingo fomos ver as festas joaninas organizadas no seu campo de futebol 

pela Associação Portuguesa de Esportes. Valeu a pena. Infelizmente uma cólica 

tremenda (fruto de um jantar no Possilippo: é assim que se escreve? (X)) não me 

deixou ficar mais do que uma hora entre o Tonel do Cantato, a Barraca da Tia 

Felicidade e o coreto coimbrão. Marques Rebelo e o Couto nos acompanharam. 

Aquele se divertiu à vontade correndo atrás das [ilegível], dirigindo gracejos 

pesadamente lusitanos às cachopas. Fiquei com pavor que levasse uma mocada. 

Mas não levou. E está com vontade de voltar hoje à noite para o encerramento dos 

festejos e ver os fogos que se soltam “com tamanha [alegria] que parece uma 

revolução.” 

Está na feira o doutor Gustavo Barroso, único cearense alto e dolirocéfalo do 

mundo. Disse-me ontem no escritório e nas barbas universirtárias do Piccarolo que  

 

(X) – Não precisa dizer. Já recordei. É Posillipo que se escreve. 

 

era preciso acabar com a filosofia. Se esta morrer nós saberemos quem foi o 

mandante do crime. Malvado. Estes nordestinos hão de ser sempre cangaceiros. 

Outra novidade igualmente dolorosa é a publicação do órgão “A Razão”, 

colaborado pelo Tristão de Athayde e com o já tantas vezes citado Rebello feito 

cronista de cinema. Coisa deplorável o órgão. Digno do diretor antal e 

veredeamarelo que tem. 

Estão aqui à sua espera um número do “Journal des Poètes” de Bruxelas 

inteiramente dedicado à poesia infantil. Para excitar seu apetite transcrevo algumas 

maravilhas: 

 

Le chien 

Il court si vite, 

Si vite, si vite 

Qu’il perd ses oreilles. 
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Ce que c’est 

Le ciel, ce sont mes yeux. 

Le soleil, ce sont mes cheveux. 

Et moi, je suis encore mieux. 

 

À la tombée du jour 

J’étais assis à la fenêtre 

Je rêvais que j’étais um homme 

Grand, fort et riche 

E je pourrais tout. 

Mais ma mère m’appela  

Et je redevien un petit garçon 

Faible, pauvre, vaut à rien. 

 

Les étoiles 

J’aime pâlir les étoiles. 

Surement, elles ont peur du matin. 

 

Há dezenas de coisas assim. E no final um estudo sobre as canções populares 

infantis belgas. 

Terminei ontem o trabalho mais grosso de minhas notas anchietanas. O 

Piccarolo, depois de uma análise cuidada, conclui a favor do latim do jesuíta que 

você já chamou de caipira. Diz ele que tem poucos erros. É verdade que o trecho 

estudado, no parecer do Piccarolo, lhe pareceu bem superior a outros que ele já 

conhecia. De forma que para uma conclusão certa vou entregar ao coitado todos os 

documentos de Anchieta escritos em latim. Ele que sue. 

Para que nesta carta o tema Rebelo faça o papel do tema formiga na sua aí vai 

para remate uma definição do Tristão da Cunha dada pelo autor do “Oscarina”: tipo 

do sujeito que diante de um incêndio toca violino. 

Saudades nossas. E grande abraço do seu 

António. 

P.S. – Diga ao Arruda Botelho que será sempre um dos grandes orgulhos de 

minha vida tê-lo conduzido pela veredas pedregosas da medicina legal. E que o prof. 
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Alcântara Machado teria muito prazer em conhecer sua opinião sobre os contos que 

reuniu no “Laranja da China”. Você verá que um dia eu ainda passarei por ser o 

autor consagrado do “Quadro Histórico”. Incrível a confusão doméstica que tais 

coisas trazem perturbando o sossego tradicional de uma pacata família paulista. 

Minha mãe, desesperada, põe as mãos na cabeça. Acaba não entendendo mais a 

própria família. Transtornos da literatura. 

 

Mais outro P.S. – A carta já estava convenientemente envelopada. Mas eu 

perco um envelope só para reproduzir esta coisa incrível que acabo de receber: 

 

“Villa Fortunata 
56, Avenida Paulista 
São Paulo (Brasil) 
20 de junho de 1931 
 

Meu caro Dr. António de Alcântara Machado, 

 

Recebi hoje a “Revista Nova”. Ainda não a li. Vou lê-la em Santos. Daí o motivo 

por que nada lhe digo sobre o seu conto “As cinco panelas de ouro” que me parece 

deve ser interessante. 

Vejo anunciada na capa da revista a comemoração do primeiro centenário de 

nascimento de Álvares de Azevedo com um número especial. Ora, eu possuo 

precisamente um soneto de Baptista Cepellos sobre Álvares de Azevedo. E um 

soneto magnífico. Não é inédito, mas quase inédito. Foi publicado numa revista de 

tiragem limitada que Júlio Prestes e eu fundamos nos nossos tempos de Academia. 

Mande-me dizer se isso pode interessá-lo, e eu lh’o remeterei. 

Outra coisa, mudando de assunto. O Paulo não me convidou propriamente 

para colaborar na revista, mas deu-me a entender que a revista publicaria com 

prazer os meus trabalhos. Como tenho um concluído, eu queria que o Sr. me fizesse 

a fineza de informar se isso é verdade. 

Sem mais, subscrevo-me com o afeto e admiração de sempre 

 

René Thiollier.” 
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Juro que reproduzi textualmente. Goze sobretudo o final. Goze também minha 

indignação corretíssima. Você que já está aí, dentro da natureza, em comovedora 

amizade com os seres irracionais, não poderá me enviar o rascunho da resposta que 

devo dar a esse nosso irmão inferior? 

 

12) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. São Paulo, 02 jul. 1931. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4379. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 folha. 26,8X20,8 cm, 2 
furos. 
 

São Paulo, 02. julho. 931 

 

Espero que ao receber estas mal datilografadas linhas – Mário – esteja você 

livre do pesadelo Aranha e gozando do convívio doce dos peixes de água idem. A 

progenitora da Revista Nova (ora empenhada numa luta desesperada com a 

“Corona”) deseja também. 

Domingo esteve aqui o Paulo que leu a carta do René Thiollier. Achou que se 

deve escrever aceitando em princípio a oferta do pedinte (ele que oferece mas ele 

que é o pedinte) alegando entretanto falta de espaço. Uma promessa vaga de 

publicação lá para 1932. Essa grata incumbência caberá a mim. 

O Otales está disposto a tomar conta da parte comercial da Revista a partir de 

1932. Publicação mensal, 100 páginas, 3000 exemplares, 3$000 cada. Com a 

isenção ou quase isenção de direitos alfandegários que tem por lei, a Revista 

importará o papel para o seu consumo. Papel duas vezes superior ao atualmente 

usado pela metade do preço. Que é que você acha? O Paulo é de opinião que se 

deve fazer tudo isso mas com o Travassos mesmo. Não tem muita confiança na 

Editora Nacional. Quanto a mim, acho que é prudente ver primeiro de que jeito fecha 

o balanço de 1931 antes de resolver em definitivo o negócio. Dei hoje uma chamada 

veemente no Travassos. Temos em caixa, ainda de recebimentos do n. 1, 

quinhentos e poucos mil réis. Não é mau. Esperemos que o n. 2 renda alguma coisa. 

Como a duplicata, referente a ele, só vencerá a 30 de setembro, haverá tempo para 
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cavar os cobres necessários para o seu resgate. Ou grande parte. Sucesso tem 

causado. A questão é esse sucesso geralmente se manifesta por palmadinha 

congratulatórias nas costas dos diretores, o que é pouco. Enfim o que se puder fazer 

se fará. Não tem dúvida nenhuma. 

A troca com as colegas de fora tem sido copiosa: raro o dia em que elas não 

chegam de Buenos Aires, Costa Rica, Bruxelas, Bahia e outros lugares da estranja. 

Deste último (Bahia) veio uma revista ilustrada cujo cronista principal adota o 

pseudônimo de Lúcio de Lammermoor. É o ópero. Viúvo da ópera. Ou marido se ela 

ainda tem vida de palco. 

O Leonídio Ribeiro (que aqui passou alguns dias) me contou que o Alceu está 

de malas prontas para a Alemanha onde passará dois anos estudando teologia. 

Imagine só que monstro de sabença teutônica não voltará. Aliás recebi dele trás-

ante-ontem uma carta acompanhando uma colaboração assinada Fulano Carneiro 

para a Revista Nova. O próprio Alceu a declara fraquinha. Pura caridade cristã. Nós, 

pecadores, costumamos classificar coisas desse quilate com palavra feia, que eu 

não digo em atenção gentil à datilógrafa. Mas firmemente penso. Diga você por mim. 

Destinada ao seu gozo espiritual aí vai a última vingança anedótica de São 

Paulo contra os invasores da terra dos nossos maiores pecados. Anda escrita a 

carvão em todos os muros disponíveis de Piratininga. E reza assim: 

Pergunta – Por que São Paulo é hoje a cidade mais iluminada do mundo? 

Resposta – Porque estão aqui todos os “lampeões” do norte e do sul. 

E é só por hoje. Não sei ditar e são horas de deitar. Venha logo para não ficar 

sendo esta coisa horrível: O ESPERADO. 

Addio, como se diz na “Aída”. Ou na “Gioconda”. Ou no “Otelo”. Em todas as 

óperas enfim. 

    Seu 

     António. 

Conheceu, papudo, o que é 
saber escrever à máquina? 
Deixe a geada e volte para 
matar saudades. 
 
Lolita. 
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13) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade.[São Paulo], 28 nov. 1931. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4381. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado 
“ALCÂNTARA MACHADO/ ALMERINDO M. GONÇALVES/ANTÔNIO DE 
ALCÂNTARA MACHADO”; 1 folha. 21,5X14,6 cm, 2 furos. 
 

        - 28 . novembro. 931 –  

 

O portador – Mário – é o Senhor Pedro Faber Halembeck, autor do artigo de 

profundo estudo sobre “O Selvagem” de Couto de Magalhães, que a Revista Nova 

se viu na impossibilidade de publicar por só poder ser entendido por dois ou três 

eruditos. Ou muito me engano ou você não entregou o artigo. Peço portanto caso 

ainda esteja com você o favor de devolvê-lo ao snr.  Halembeck. 

Além disso, a apresentação se impõe pelo prazer que você terá em conhecer 

um grande estudioso da nossa etnografia selvagem. 

Recado amigo do 

 

Alcântara 

 

14) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [Rio de Janeiro], 10 maio [1932]. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4382. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, fita roxa, papel branco, filigrana.  1 
folha. 28X 21 cm, 2 furos. 
 

 – 10 de maio – 

Mário: 

 

Se sugeri antecipar o encontro para antes das 5 horas é porque tinha outro já 

marcado para essa hora. E se afinal concordei para depois das 5 horas é porque 

pensei ser possível transferir o já citado outro para amanhã. Mas é impossível. 
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De forma que imaginei isto. Em lugar de ser procurado pelo empata, vou eu ao 

escritório do mesmo (rua Santa Efigênia). De lá, às 5 horas e dez minutos mais ou 

menos, seguirei imediatamente para a rua Duque de Caxias n.147; 4º, ap. 43. E aí 

você e o Renato poderão se encontrar às mesmas horas: 5 e 10. Está certo? A 

distância é a mesma: pra cá ou pra lá, partindo do Conservatório. E lá há a 

vantagem de bons sofás e até de um chá ou café, à vontade. 

Portanto, no caso de não receber uma telefonada sua em contrário, está 

combinado: às 5 e 10 na rua Duque de Caxias. 

Recado do 

Alcântara. 

 

15) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [Rio de Janeiro], 19 mar. 1934. 
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4383. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, fita preta, papel branco, 2 folhas. 
31,6X22 cm, 2 furos. 
 

- Rio, 19. março. 934 –  

 

Se eu – Mário – não fosse inimigo pessoal dos pontos de exclamação, 

começaria esta carta com eles. Teria você assim a impressão nítida de minha 

revoltada cólera. 

Imagine você este seu confrade almoçando há tempos no Roma com o 

monstro Chateaubriand e um moço que atende pelo nome alagoano de Arnon de 

Melo. Trata-se um moço esforçado que se interessa pela literatura pátria. Diz ele: O 

Mário de Andrade publicou um livro dedicado ao Senhor. Digo eu: Não é possível. 

Diz ele: Está nas livrarias, chama-se não sei o quê, qualquer coisa em é. Digo eu 

num bruto esforço: Prequeté? Diz ele: Deve ser isso, “Histórias de Zé Prequeté”. 

Era o Belazarte. Corri para a secretaria da Bancada na esperança de lá 

encontrar o meu exemplar duplamente dedicado. Nada. Interpelo o Carlos. Ele 

responde: Sim, como não, ele não lhe mandou? 
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Não. O Mário não me mandou um exemplar do livro a mim dedicado. E pensei 

alto: Vai ver que, sendo dedicado a mim, todo e qualquer exemplar que eu encontrar 

nas livrarias é meu, tem meu nome, o Mário se sentiu desobrigado de enviar um. 

Mas esperei. Estou esperando. Não veio por bem, exijo por mal. É o objetivo 

destas mal datilografadas linhas. 

Que brincadeira foi essa? Que requintada maldade ditou coisa tão 

inauditamente inédita? Ou você vendeu a edição, não tem nenhum exemplar 

disponível? Mas nesse caso avisasse a gente, que diabo. Meu endereço é 

nacionalmente (Que é que você está pinsando? – como diz o Piolim de saudosa 

memória) é nacionalmente conhecido. 

Mudo de assunto. Para perguntar: Como vai você, como vão vocês? Que é que 

fazem e pensam? Não em matéria de Constituição e Política. Disso estou por aqui 

(levanto a destra da máquina e bato na testa). Mas em outras matérias, literatura, 

saúde, amores, São Paulo. 

Estou acumulando um estoque de conversa que já me faz medo. Continuando 

assim, tenho que proceder à valorização. Jogo no mar ou queimo o café pequeno 

dos casos a contar. Infelizmente estou preso aqui. E pergunto: Não pretende você 

por estes próximos tempos dar um pulo até aqui? Tenho no consenso unânime dos 

entendidos o melhor apartamento do Rio. Lido, Copacabana, logo acima do O.K., 

terraço admirável para o mar, em geral bem frequentado, uma delícia para conversar 

ao ritmo das preguiçosamente se desfazendo na areia puríssima da praia, enquanto 

no céu as estrelas etc. Que é que você acha? Convido-o para conversar no terraço. 

Aguardo suas prezadas ordens e possível visita. Remeto lembranças da 

excelentíssima, absolutamente guanabarizada, de maiô na praia, sandálias sem 

calcanhar na Avenida, achando São Paulo triste. Gosto amargo de infelizes, ó 

Pauliceia desvairada com intrigas, entrevistas militares, tatus, de vária espécie, 

sonetos de seção livre, perrepês, pecês, porcarias. 

Grande abraço do seu 

Alcântara. 

 

Secretaria da Bancada Paulista. 
Edifício Guingle. 
Avenida Rio Branco, 137 – 11º - s.1115/18. 
Rio. 

 



242 
 

 

 

16) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. Rio de Janeiro, 04 dez. 1934. 
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4384. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, fita preta; papel branco, timbrado 
“BANCADA PAULISTA/ SECRETARIA”,1 folha. 29,6X21,3 cm, 2 furos. 
 

Rio de Janeiro, 4.dezembro.34 

Mário: 

 

Já seguiu a carta de meu pai pedindo com muito empenho a nomeação do 

Mozart. Inútil dizer que me ponho inteiramente às suas ordens para o êxito da 

campanha em que se acha empenhado. Em todo caso creio que sem o apoio do 

Julinho e da presidenta da Cultura Artística pouco se conseguirá do Armando em 

matéria musical. Há contar pelo menos com a indiferença de ambos. Senão, adeus 

Mozart, adeus música, adeus Conservatório. 

Meu endereço está lá em cima. Outro: “Diário da Noite”, rua 13 de maio. Outro 

o melhor dos três: Edificio Moreira – apart. 21 – Rua Haritoff n. 5 – Copacabana. 

Para qualquer deles mande suas ordens e sua amizade. 

Agora dois pedidos. 

Primeiro. Reformei todo o “Diário da Noite”, que é hoje (juro) o jornal mais 

interessante deste país interessante. E vou iniciar amanhã ou depois uma seção 

intitulada “Boatos de Arte e Literatura” no tipo da mantida no “Intransigeant” pelos 

13, e que você bem conhece. Uma nota crítica sobre o livro do dia, coisa pequena, 

ligeira, e várias informações, inclusive pérfidas. Conto com você para isso. Seremos 

7 assim nos assinaremos. Segredo absoluto. Só eu conhecerei os redatores da 

seção. Mas garanto (para seu governo) que são todos pessoas de bem e de 

inteligência. Topado? Seu dia poderá ser segunda-feira, mandando você as notas 

até sábado de cada semana. Estilo impessoal está visto. Para que o público não 

identifique os pérfidos. 

Segundo. O “Diário da Noite” (príncipe morto, príncipe posto) abriu um inquérito 

besta. Ou melhor: promoveu a eleição do príncipe dos prosadores brasileiros, na 

vaga deixada pelo saudoso Coelho Neto (você viu a fotografia dele no caixão? 

Impressionante!). Portanto, peço seu voto. O Manuel já sufragou o autor de “Menino 
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do Engenho”. Humberto de Campos está naturalmente em primeiro lugar, seguido 

(vários corpos longe) pelo Gilberto Amado. Não deixe de me mandar seu voto, para 

valorizar o pleito. Mais uma vez topado?  

Lolita se recomenda. Emagreceu oito quilos e tira grande glória disso. O 

médico também. Grande abraço do seu 

António. 

 

17) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [Rio de Janeiro], 17 dez. 1934. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4385. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta; papel branco, 1 folha. 22,9X17,0 
cm, 2 furos. 

 

- 17. Dezembro. 34 – 

 

Aí vão diversos produtos da firma Literatura e Cia. – Mário amigo – para você 

se orientar. E fazer melhor. O sucesso tem sido enorme, enorme a curiosidade em 

torno de seu particular amigo Malazarte. Conto com você para aumentar aquele e 

esta. 

Sábado aí estarei de passagem para Poços de Caldas. Vou repousar. Lolita 

está fazendo compras. 

Sem se importar com minha ausência, você deve mandar as perfídias, a mim 

endereçadas. Ou melhor: assinadas Malazarte. Pessoa discretíssima tem ordem de 

abrir minha correspondência. 

Grande abraço, 

 

Seu  

António. 

 

18) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade. [Rio de Janeiro], 29 jan. 1935. 
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
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Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4386. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, fita preta; papel branco, 1 folha. 
31,8X22,0 cm, 2 furos. 
 

 – 29. janeiro. 35 – 

 

Eu ainda me encontrava aqui no Rio – Mário amigo – quando o Malazarte 

paulista enviou a sua primeira e única perfídia. Excelente desde o titulo: “Ignota 

dea”. Até o “Já entrado em pleno jardim das confidências”. Mas infelizmente 

impublicável. Por dois motivos. Primeiro, porque daria ao poeta a impressão de que 

eu (diretor do jornal e portanto responsável por tudo quanto ele publica) estava me 

vingando de um agravo ou coisa parecida. Segundo, porque o dito poeta possui lar, 

é casado e a perfídia o colocaria bem mal com a esposa. A identidade do Malazarte 

paulista me intrigou bastante a princípio. Dessa preocupação participou 

grandemente o Manuel. Mas por exclusão nós nos fixamos logo no seu nome. Ia lhe 

escrever a respeito. Você veio ao encontro de minha curiosidade. Muito bem. O 

resto da colaboração foi publicado. E eu peço mais. Isso de falta de jeito é excesso 

de modéstia. A seção tem causado um sucesso até besta. Convém continuá-la e 

melhorá-la. Conto com você para uma e outra coisa. 

Indo e vindo por ocasião de minha viagem a Poços de Caldas procurei você aí 

com exemplar insistência. Daí o fato do Sérgio lhe haver informado de minhas 

telefonadas inúteis para 5-5293 (eta memória!). Queria comentar o caso da “Ignota 

Dea” e sobretudo conversar, conversar, conversar. Um dos assuntos seria a 

possibilidade de trazer para o Rio o Mozart Camargo Guarnieri feito diretor musical 

da Rádio Tupi e iniciar em março a sua existência irradiadora. De forma que 

pergunto: o homem foi nomeado lente catedrático do Conservatório? Se não foi, está 

disponível? 

Ando desesperado atrás do tal samba “Foi ela”. Ainda não foi dado ouvi-lo e 

isso é uma falha imperdoável que devo quanto antes sanar. 

De São Paulo só tenho notícias da pior fonte. Quer dizer: da fonte política. É 

extraordinário como a quinhentos quilômetros de distância apenas o silêncio se faz, 

todas as ligações se interrompem, apesar da época vertiginosa que vivemos, como 

diria o Renato Almeida. Coitadinho, quase morreu com o desastre do Ronald. Teve 
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na Assistência um ataque de nervos, foi difícil contê-lo. Estava jantando na 

Rotisserie com o Dario, chega o monstro Chateaubriand e diz: o Ronald levou a 

breca, vamos ver se escapa. Chegamos ao Pronto Socorro, o mundo oficial 

soluçava, opera não opera, morre não morre, não morre. Afinal o Príncipe dos 

Prosadores escapou. E o “Diário da Noite” livrou-se da pecha de azarento. Imagine: 

abre um concurso, o Humberto começa a ser o mais votado, morre. Depois o Ronald 

é eleito e morre também. Tinha que fechar o jornal. Você não quer assistir à 

cerimônia do coroamento? Para quem tem projetos vastos para o carnaval (como 

você) será mais um motivo para diversão. 

Estou transportando meus livros para cá, o Warchavchiki me fez um mobiliário 

fingindo biblioteca, vou reencetar a minha apagada carreira literária. Pensando bem 

eu nasci para literato mesmo e não sei ser outra coisa. Na brisa de Copacabana 

vastos projetos de livros serão realizados com a ajuda de Deus. Ou da deusa. 

Lolita não brigou em Poços de Caldas. Pelo contrário: fez as pazes com a vida, 

os homens, as coisas, tudo. Engordou um quilo. Foi o preço bem razoável da 

felicidade. Está emagrecendo já. E pretende voltar para a sulfurosa estância em 

dezembro próximo. Está alegra [sic], saudável e saudosa de vocês e (entre vocês) 

de você muito especialmente. A ser alegre por obrigação, venha ser alegre aqui no 

Rio por contágio. O terraço do apartamento 21 o espera com sofreguidão. A 

sugestão é de Lolita e eu a endosso. 

Tem um sujeito aqui pedindo emprego. Vou cumprir o primeiro dever do 

deputado que é prometer. 

Saudades nossas. Grande abraço do seu 

 

António. 

 

19) Carta de A. de A. M. a Mário de Andrade.Rio de Janeiro, 06 mar. 1935. 
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Mário de Andrade. 
Série: Correspondência de Mário de Andrade. 
Sub-série: correspondência passiva (Caixa 45). 
Referência: MA-C-CPL4387. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, fita preta; papel branco, filigrana, 1 
folha. 31,8X22,0 cm, 2 furos. 
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– Rio, 6 de março de 35 – 

 

Sua carta de 2 de fevereiro – Mário amigo – chegou aqui quando eu estava a 

caminho do enlameado Prata. Lolita recebeu, leu e guardou. Não me disse palavra. 

Só ontem, nos vagares que a terça-feira gorda proporciona a um não carnavalesco, 

é que eu rasgando papéis velhos encontrei a folha verde em que você costuma 

datilografar suas missivas. A demora da resposta está assim veridicamente 

justificada. Ainda é cedo para um entendimento definitivo com o Camargo Guarnieri. 

Ele só se poderá realizar lá pelos fins de abril ou princípios de maio. Em todo caso 

eu agradeceria muito a você a gentileza desde logo conversar com o homem. Se em 

tese a oferta, quanto exigiria de ordenado, que planos tem, etc. Para comodidade 

sua ele poderia me escrever diretamente a respeito. De forma que no momento 

oportuno eu teria todos os dados para uma resolução definitiva. Está bem assim? 

Tenho dedicado uns momentos apressados à Mana Maria. Ontem trabalhei um 

bocado e pretendo não deixá-la sossegada um dia sequer. Aos pouquinhos irei 

escrevendo a vida complicada que à medida que avanço no caderno lhe vou 

emprestando. Mais interior do que exteriormente complicada. Ela sofre, coitada, e eu 

também. O que você diz de minha atividade política é justo. Eu não pretendo salvar 

o Brasil. Nem creio que ele pretenda ser salvo. Sou deputado por acaso ou talvez 

por atavismo. Viajando, em cada cidade que visito tenho vontade de morar. Sou o 

tipo do adaptável. Com as profissões se dá o mesmo. Todas me servem sem que 

nenhuma me entusiasme. Assim o jornalismo, assim a advocacia, assim a política. 

Acredito que nessa disponibilidade permanente (a recomendada por Gide) está a 

convicção que tenho que ser feliz. E por isso mesmo não reajo contra ela. 

Disponibilidade não quer dizer displicência. Não. Você sabe que eu levo a sério as 

coisas. De forma que com toda certeza levarei a sério o meu mandato. Isto é: 

trabalharei como me parecer razoável. Mas só pisarei terreno que me permita ficar 

de pé. Agachado não. Deitado como tapete muito menos. Aliás como articulista 

político tenho irritado muita gente com minha indisciplina partidária. Evidente que 

não posso levar a sério o sr. dr. Getúlio Vargas e ter a mínima consideração pelo 

major Magalhães Barata ou o sr. dr. Carlos de Lima Cavalcanti. No fundo (você 

também sabe perfeitamente disso) sou um gozador. E uso fartamente dessa bendita 

faculdade de gozar. Gozo mesmo. Gozo, eles se danem, gozo mais. Quanto ao 
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direito de greve não sei de que artigo se trata. Assinado por mim? Acho dificil. Não 

assinado por mim – meu caro – há de ter saído muita coisa pior, há de sair todos os 

dias. Quanto à lei de segurança nacional sua repugnância se justifica. E assim como 

eu a compreendo também compreendo que esta sedicente (como escreveria ou 

escreveria (decida) o Laudelino Freire – você leu o discurso dele recebendo o 

Ribeiro Couto na Academia?) democracia procure se defender como lhe seja 

possível. Pensando bem está tudo errado. O regime, o Rao, o Getulio, eu, você e 

assim errado é que é bom, é que está certo. Seu irmão é um puro, é até 

impressionantemente puro. Já o vi indignado, satisfeito, trabalhando, pandegando. 

Na indignação, na satisfação, no trabalho, na pândega, é um puro. Vá ser honesto 

na praia. Humilha a gente até. Ele tem na religião a base. A nossa está na 

inteligência. Que (ao contrário daquela) é vária, inconstante, safada como você diz. 

Ele é religiosamente inteligente. Nós, nós somos inteligentemente inteligentes. 

Temos pois o direito, usamos pois da faculdade, gozamos pois a delícia de errar 

sem remorsos. Tenho errado na política? você acha? Acha mesmo? Então 

confraternizemos, companheiro.  Não tenho visto o Manuel. Segunda-feira de 

carnaval, Lolita telefonou para ele e o encontrou em pleno trabalho de dicionário. 

Registrando as deformações linguísticas que o carnaval comete. Com “Foi ela” tive 

uma prova de que a música do Rio é feita mesmo nos morros. Pois eu já conhecia o 

samba. Ouvi-o cantar (com outra letra) o ano passado por um bloco que de um dos 

morros de Copacabana desceu ao Lido pedindo dinheiro. Este ano a negrada 

compareceu com outro, magnífico. Quero ver se o descubro em 1936 sob a 

assinatura de um Lamartine Babo e bobo qualquer.   De Santos para cá 

(voltando de Buenos Aires com o Renato Almeida que se intitulava “presidente da 

embaixada”) viajei com Paulo Prado. Deu-me vagas notícias daí. Percebi que vocês 

continuam fugindo da fauna da avenida Higienópolis 31. Sou solidário. 

 Chega. O calor está que está danado. Ando saudoso de São Paulo, “gosto 

amargo de infelizes”. Lolita agradece o “linda” (— Não sei porque todo o mundo me 

acha linda. Eu me acho tão feia...) e envia lembranças. Aguente-as com o abraço do 

seu 

 

António. 
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III. Correspondência entre António de Alcântara Machado e Manuel Bandeira 

 

20) Carta de Manuel Bandeira a António de Alcântara Machado. Rio de Janeiro, 17 
jan. [1931].  
 
Carta publicada na Revista Teresa por Augusto Massi (2008, p. 73). 
 

Rio, 17 de janeiro de 1930. 
 
Caro Antônio de Alcântara Machado, 
 

Respondo à primeira das suas cartas: darei um poema imoral intitulado 

“Estrela da manhã” para o primeiro número da Revista Nova; já falei ao Aníbal 

pedindo o João Ternura (prometeu sem se comprometer, mas se ele falhar há um 

rapaz, Marques Rebelo, que você talvez já conheça, de quem se poderá obter um 

romance); sinto muito não poder ajudá-los como agente da revista (para isso dará 

melhor o Schmidt). À segunda carta: nada a dizer do Goulart, com quem estive 

ontem. Goulart não votará nem em seu pai nem no Múcio, mas no Rafael Pinheiro 

que também é candidato. O Goulart está bem doente há muitos meses e o Rafael 

tem sido de uma dedicação extrema para com ele. Ainda que a candidatura do 

Rafael não tenha nenhuma probabilidade de vitória, o voto do Goulart será dele em 

todos os escrutínios. 

Sérgio chegou da Alemanha contanto maravilhas. Parece que aquilo lá está 

melhor do que Pasárgada. Sérgio voltou achando que a solução comunista tem o 

mesmo vício racionalista que a solução católica. O que ele quer agora é a libertação 

dos instintos. Quer dizer que Sérgio hoje é da sacanagem! 

Um abraço do  

Manuel. 

 

21) Carta de António de Alcântara Machado a Manuel Bandeira. São Paulo, 21 de 
ago. de 1931.  

Carta publicada no jornal A Manhã por Múcio Leão (05/1943). 
 

 

São Paulo, 21 de agosto de 1931. 

 

Ilmo. Sr. Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, 

Santa Teresa. 
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Prezado amigo e senhor, 

 

Temos em mãos a sua de 15 do corrente. E agradecemos a gentileza e 

perícia com que satisfez o pedido feito em carta anterior. A encomenda chegou em 

boa ordem. 

As notícias da firma são as que o prezado amigo pode deduzir da marca 

desse papel. Fechou-se provisoriamente o estabelecimento por motivo de doença na 

pessoa da sócia comanditária. A partir de domingo, porém, reiniciaremos nossa 

atividade. 

Quanto às observações de V.S. sobre o procedimento do nosso pretensioso 

sócio solidário no caso “Oscarina”, cumpre-nos informar que o prezado amigo labora 

seu lamentável equívoco. Não se trata como pareceu a V.S., de um ato de covardia. 

Para não repetir aqui o termo de pouco uso comercial empregado pelo prezado 

amigo. Tendo sr. Tristão de Athayde se referido no “O Jornal” aos produtos de nossa 

exclusiva fabricação, ao julgar o que acaba de ser lavrado pela firma Marques 

Rebello, sentimo-nos no dever de sobre este não manifestar em público o nosso 

parecer de técnicos. O Tristão de Athayde afirmou que, depois do Brás, Bexiga e 

Barra Funda a outros artigos de nossa invenção, o mercado brasileiro só foi 

convenientemente servido com o denominado “Oscarina”. Seria, portanto, contrariar 

a boa ética industrial pôr, de nossa parte algumas restrições, embora ingênuas, ao 

coro iconoclástico. Poderia parecer despeito de concorrente prejudicado. 

Dadas essas explicações necessárias, servimo-nos da grata oportunidade 

para formular os mais sinceros votos pela crescente prosperidade pessoal e 

comercial do presado amigo de V.S. 

 

Am.ºs  at.ºs obrª. 

Por Alcântara e Cia 

De António Castilho de Alcântara Machado de Oliveira. 

 

22) Carta de Manuel Bandeira a António de Alcântara Machado. Rio de Janeiro, 30 
set. 1931.   
 

Carta publicada na Revista Teresa por Augusto Massi (2008, p. 74).  
 

Rio, 30 de setembro de 31. 
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Formosó amigo Antônio (fui te chamar de formoso e a Royal protestou 

energicamente, te chamou formosó!) 

Sem carta sua a responder (a última foi minha), escrevo-lhe por vários 

motivos, o mais relevante dos quais é para dizer que estou (enfim!) lendo a Vida e 

morte do bandeirante. Lendo devagar e com grandes delícias. Há muito tempo que 

um livro não me faz tanto ir ao dicionário. É que estou passando pelo crivo. O livro 

do seu pai tem não só o interesse histórico como o linguístico (vou assinalá-lo ao 

meu amigo Sousa da Silveira, filólogo). Marquei já algumas coisas que não achei 

nos meus dicionários. É verdade que sou paupérrimo (ou pobríssimo, como diz o 

professor). Depois mandarei as consultas. 

Outro motivo desta minha extraordinária epístola é protestar junto à redação 

da Revista Nova, que me faz de intermediário de entrega da revista ao assinante 

Cícero dos Santos Dias e não me manda o meu exemplar, a que me dá amplos 

direitos uma colaboração medíocre, é fato, mas “persistente como a lembrança da 

primeira comunhão”! 

O terceiro motivo é lembrar que não deixe o prezado amigo de ler a próxima 

crônica de sábado do Diário, narrativa de um candomblé que superrealistifiquei, 

coisa sem importância, mas onde vem uma anedota do Zé Mariano Filho a propósito 

de modesto sociólogo: é preciso repándre na Pauliceia. 

O quarto motivo é o velho amor e a velha admiração do membro do Júri do 

Salão de 1931, poeta lírico e muito tísico. 

 

Manuel 

 
 
23) Carta de Manuel Bandeira a António de Alcântara Machado. Rio de Janeiro, 03 
jan. 1933.  
 

Carta publicada na Revista Teresa por Augusto Massi (2008, p. 75). 
 

Rio, 3 de janeiro de 33. 
 
Alcântara, 
 

Venho comunicar-lhe que fui deposto do governo da província do Curvelo. 

Desaparece assim nesse formidável tumulto que é a política internacional 

contemporânea o único Estado moderno “sin banqueros, sin policia y sin bandidos”, 
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como escreveu na Crítica, de Buenos Aires, numa reportagem sensacional sobre “el 

Gobernador de Curvello”, o poeta Raúl Tuñon. 

Antes de seguir para o exílio não pude deixar de vir-lhe dar um adeus. Hoje é 

o último dia que passo nesta casinha onde morei dez anos (só levo uma saudade é 

desses tempos que amorosa ilusão embelecia). Já hoje o padeiro não pôs o 

pãozinho de tostão para o café da manhã. A Light já desligou a luz e o gás. 

Sem pão, sem luz, sem gás, sem fé, sem Deus, sem lar! 

Na verdade, me sinto leggero leggero, como o Perelà. Afinal a gente acaba 

escravo das coisas que tem: há uma certa felicidade de não ter nada. Se este 

sentimento persistir escrever-lhe hei novamente dizendo “assim, Antônio, deves ser 

também!” 

Todavia, por enquanto ainda lhe desejo todas as coisas nesta entrada de ano 

santo. 

Estou ainda sem rumo, como o pombo correio que tema altura. Não posso ir 

p’ra Pasárgada. Não sou mais amigo do rei. O rei é outro (lá também houve 

revolução). Nunca mais terei a mulher que quero na cama que escolherei! Merda – 

dez vezes.  

Endereço provisório: rua Cândido Mendes 279. 

Um abraço para você e Lolita. 

 

Manuel. 

 

24) Carta de Antônio de  Alcântara Machado a Manuel Bandeira. São Paulo, 29 de 
janeiro de 1933.  
 

Carta publicada na Revista Cruzeiro, “Arquivos implacáveis” de João Condé 
(09/04/1955).  
 

- 29, janeiro, 933 – 

 

Seu S.O.S. – meu caro Manuel – é o tipo da pergunta de algibeira. Tanto mais 

embaraçosa para mim quanto é verdade que me encontrou absolutamente 

desprevenido em matéria de teatro. Meus livros se acham em casa do meu Pai. Aqui 

no apartamento não tenho nenhum. De forma que recorro à memória para uma 

resposta possivelmente satisfatória. 
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Antes de mais nada é preciso saber se se trata de uma biblioteca de todas as 

épocas ou somente contemporânea. E em qualquer dos casos convém ainda 

esclarecer o seu destino. Quero dizer: se é para ser lida por medíocres ou por cultos. 

O nome de Hebert Moses me faz desconfiar bastante. É biblioteca para jornalistas? 

Estrangeiros ou brasileiros? 

Você fala de um modo geral: “biblioteca de literatura de língua portuguesa (é 

verdade: está escrito) para estrangeiros”. Deve compreender, portanto, todas as 

épocas. Se é de carregação, qualquer coisa serve: ponha Júlio Dantas, ponha 

Oduvaldo Viana, ponha Cláudio de Sousa e Paulo Magalhães (uma das grandes e 

sinceras admirações do Mário: palavra de honra). Limitando-se assim aos 

contemporâneos. Todos eles têm obras traduzidas e representadas no estrangeiro, 

onde também se come mosca, está claro. 

Porém Manuel Bandeira, ex-governador de Curvelo, há de querer conservar 

sua majestade, fazendo obra decente. Imagino assim uma biblioteca escolhida para 

gente culta. 

No meu lugar, separaria as épocas e de cada uma poria um nome 

representativo. É o meio mais prático. 

De forma que o teatro figuraria assim na “biblioteca de literatura de língua 

portuguêsa para estrangeiros resumida a 100 livros”: 

a) – quinhentismo: o grande, grandíssimo Gil Vicente, com o “Auto de Mofina 

Mendes”, o “Clérigo da Beira” e a “Barca do Inferno” (evitando os escritos em 

espanhol e os bilíngues ou uma edição escolhida dos autos (há várias)). 

b) – Seiscentismo: Dom Francisco Manuel de Melo, com o “Auto do Fidalgo 

Aprendiz”, única coisa que se salva em todo o século, ao meu ver. 

c) – Arcadismo (Século 18): o luso-brasileiro Antônio José da Silva, com suas duas 

obras-primas (sempre na minha opinião) “A vida do grande Dom Quixote de la  

Mancha e do gordo Sancho Pança” e as “Guerras do Alecrim e Manjerona”. 

d) – Século 19 (que século horrível): Garret, com o “Auto de Gil Vicente”, calcado 

nas “Côrtes de Júpiter” do quinhentista e o soporífero, mas inevitável por exclusão 

“Frei Luís de Sousa”. 

e) – Simbolismo: Eugênio de Castro com “Belkiss” (poema e não drama 

propriamente, como os de Maeterlink, aliás). 
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E é só. Do modernismo não conheço nada que preste. Absolutamente nada. 

As obras escritas com um pouco mais de elevação não têm sentido moderno. “Diais 

e Isabel” e “Pedro, o Cru”, de António Patrício, por exemplo. Há também o Carlos 

Selvagem. Mas me parece muito fraco. Sobretudo errado. No Brasil: nada. Se você 

quiser (mas eu não aconselho) acrescente à lista o volume das “Comédias”, de 

Martins Pena, edição Garnier. Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, José de 

Alencar, França Júnior, Castro Alves, Agrário de Meneses, Machado de Assis, Artur 

de Azevedo e outros que tais não interessam a um estrangeiro culto. E não podem 

ser incluídos numa biblioteca – resumo: representativa, portanto. O “Malazarte” de 

Graça Aranha, é horrível e já fracassou em Paris. A um menos de trinta anos, 

gostador de peças à moda russa, folclóricas, musicadas, populares, interessaria com 

certeza o “Ninho do Colibri”, de Armando Gonzaga, entre outras coisas do mesmo 

gênero. 

Mas se fosse você, me restringiria aos cinco nomes citados lá atrás. 

Aí está – Manuel – o que minha memória pôde lhe arranjar. Qualquer livraria 

especializada em obras portuguesas lhe fornecia o que apontei. Gil Vicente é bom 

adquirir em folhetos de capa amarela (não me lembro do editor) e se não me engano 

prefaciados por Brancamp Freire (é Brancamp mesmo que se escreve?). As duas 

peças do Judeu, também em folhetos amarelos da mesma coleção, têm como 

prefaciador erudito o Professor Mendes dos Remédios. Na mesma coleção você 

encontra o “Auto do Fidalgo Aprendiz”, igualmente, prefaciado. 

E adeus. Seu P.S. talvez esteja certo. Depois de escrita minha carta, 

chegaram daí missivas que me agradaram bastante. Hoje é domingo, dia de chá. 

Tendo este como número de sensação o Tenente Cabanas, da “Coluna da Morte”. 

Descubra-se com respeito. 

Lembranças de Lolita. Abraço meu. Que quero repetir logo pessoalmente se 

se confirmar a boa notícia (veiculada pelo Mário) de sua próxima visita a São Paulo. 

Venha. São Paulo precisa ser reconfortado. 

 

Seu Alcântara. 

 

A carta já estava fechada quando me lembrei do Álvaro Moreira. Conhece a pecinha 

dele? Eu não conheço. Mas dizem boa. Não custa incluir o livro entre os cem. 
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IV. Cartas de António de Alcântara Machado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

 

25) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. São Paulo, nov. 1928.  

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0980. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 página.  

 

– 1. Novembro.928 – 

 

Aproveito – meu caro Rodrigo – a calmaria de todos os santos aqui no 

escritório para dizer-lhe duas palavras. 

A primeira é que o artigo do Yan para o número de Minas está sendo passado 

a limpo. Seguirá breve. 

A segunda é que o Mário só poderá enviar o dele lá para os fins deste mês de 

novembro. 

Li ontem no “Diário da Noite” a notícia da saída do R. A. e da fundação do 

“Diário de S. Paulo”. Então a cousa vai mesmo? 

Mande qualquer colaboração para a Antropófaga. Ou bem que se é camarada 

ou bem que se não é. 

Eu sou. E abraço-o. 

 

Alcântara 

 

26) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. São Paulo, 22 nov. 1928.  
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0981. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 página.  
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- 22.novembro.928- 

 

O Mário – Rodrigo amigo – acaba de me dizer que já lhe mandou o 

Aleijadinho. O trabalho do Yan está datilografado. Ainda não seguiu porque o autor 

quer fazer uma última revisão.  

Meu Pai nada tem que possa aproveitar ao número mineiro. E eu também. 

Enfim ainda vou prestar e é possível que compareça com a minha contribuiçãozinha. 

O Rubens Amaral até agora não me procurou. Nem tenho visto nos jornais, 

qualquer cousa a respeito do Diário de São Paulo. 

A Antropófaga tem sido enviada a você enquanto você não se decide a enviar 

para ela uma colaboração. 

Diga-me que fim levou o Prudente. Escrevi para ele. Não me respondeu. 

Mário dentro de poucos dias aí estará de caminho para o norte.  

 

Grande abraço, 

 

Alcântara. 

 

27) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. São Paulo, 17 dez. 1928.  
 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0982. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 página.  
 

- 17. Dezembro.928- 

 

Mando hoje – Rodrigo – expresso o artigalhão do Yan. 

O meu dependia de notas que me devia enviar o [Feu] de Carvalho do 

Arquivo de Minas. Mas o homem está trabalhando para o Taunay e não pôde me 

servir. 

Desculpe, pois. 
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Além disso o “Diário da Noite” me pediu um trabalho para o número especial 

do dia 24. Sirvo portanto à casa. 

O Rubens do Amaral mandou um pedido de colaboração através de um 

menino. Ficou de me procurar. Mas ficou nisso. 

Grande abraço. Não se esqueça da Antropófaga. 

 

Alcântara. 

 

28) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. São Paulo, 31 dez. 1928.  
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0983. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 folha.  
 

São Paulo, 31.XII.928 

 

188, av. Brigadeiro Luís Antônio – Rodrigo amigo – é o endereço do Yan de 

Almeida Prado (aliás Ivão Fernando de A.P.). 

Artigo para o número mineiro só enviarei se tiver quinze dias de prazo. 

Servindo escreva logo. 

Ao Bandeira mandei dizer que o trabalho do Yan podia ser cortado à vontade 

e nos trechos que indiquei de preferência. 

Dia 31 e nada de colaboração sua para a Antropófaga. Se o resfriado já 

passou não deixe de mandar. Porque vou avisando: não deixo você sossegado até 

receber o prometido. 

Ótimo 1929 e grande abraço do 

 

Alcântara. 

 

29) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. São Paulo, 10 jan. 1929.  
 
Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
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Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0984. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel branco, timbrado Revista de 
Antropofagia, 1 folha.  

 

São Paulo, 10. janeiro.929 

 

Tenho visto – importante Rodrigo – os banquetes por você presididos e outras 

cousas desta ordem. Mas não é disso que se trata. Trata-se de mandar o artigo para 

o número mineiro. E trata-se de principalmente de pedir desculpas pela droga. Você 

quis pressa. A culpa é sua. A meditação é a chave do gênio (dizia meu professor de 

latim). 

O Diário de S. Paulo tem saido regularzinho. Bem reformado. Mal colaborado. 

Há lá seus Polillo, seus Setúbal e outros de arrepiar cabelo.  

Prudente cá está ajudando a gente a aturar a chumbada. 

 

Adeus. Mande no 

Alcântara. 

Olhe a revisão. Sou  
ranzinza nesse  
assunto como ninguém. 
 

 

30) Carta de Antônio de António de Alcântara Machado a Rodrigo Mello Franco de 

Andrade. São Paulo, 19 jan. [1933].  

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0984. 
Descrição do documento: Autógrafo a tinta preta, papel timbrado com as iniciais, 7 
folhas, frente e verso. Inscrição de Confidencial. 
 

– São Paulo, 19. janeiro.932 – 

 

Muito trabalho e pouco tempo – meu caro Rodrigo – não me deixaram 

responder antes às suas cartas de 6 de dezembro e 10 deste mês de janeiro. Agora, 
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na noite chuvosa, depois de um dia tremendo, compareço perante você para uma 

conversa comprida. 

Amanhã ou depois remeterei seus 125 $ pelo Banco Real do Canadá, a fim 

de ultimar o negócio do Nuno Rios. E registrado pelo correio seguirá o volume dos 

trabalhos da comissão elaboradora do anteprojeto do código do Processo que 

contém um trabalho do Jorge Americano, com notas do Costa Mauro, a propósito 

das ações declaratórias. Estas caíram no seio da própria comissão em virtude da 

oposição tenaz de meu pai. Não porque o professor lhes fosse contrário em tese, 

mas porque julgava a amplitude que lhes queria dar o Costa Mauro. O voto do 

professor ainda não foi publicado. Sê-lo-á no segundo volume dos comentários (que 

está escrevendo) ao Código. Peço a você o favor de devolver a brochura. Sem 

pressa. Aos poucos fui cedendo os exemplares que nossa biblioteca possuía. Só me 

resta esse que lhe enviarei. 

Desbastado o caminho que conduz ao tópico mais interessante de sua 

segunda carta, passo a me esparramar sobre ele. 

Seu parentesco sobrinhal com o governo por antonomásia o provisório não 

lhe altera em nada a substância rodriguesca. E esta é que importa e eu admiro. Que 

ideia é essa de se julgar constrangido por tão pouco? Digo ideia e não sentimento 

porque julgo o seu escrúpulo imaginário. Fruto de uma imaginação desconfiada. 

Como a deste seu amigo, aliás. Não paro aí: sei que você tomou posição de todo em 

todo contrária ao movimento paulista e mesmo nessa atitude não encontro 

justificativa nenhuma para qualquer constrangimento seu perante os amigos que 

você tem em São Paulo. Certa vez o Austregésilo de Ataíde me afirmou com 

absoluta segurança que você era favorável ao movimento. Não quis discutir com o 

macaco. Mas sempre disse: duvido muito. Por que motivo duvidara? Porque achava 

naturalíssimo que você fosse contra. Aí está. 

Deixe-se, portanto, de histórias, liquide o constrangimento e retome com 

inteira liberdade o seu magnífico aspecto rodriguesco, sincero, amigo e amável. 

Diz você que através de uma carta do Mário e do Adhemar Vidal soube do 

“espírito penoso” em que nos achamos aqui e de que “todos” vocês participam um 

pouco “não só como amigos” nossos. O espírito penoso não é de minha parte assim 

tão penoso. Quanto à participação de vocês não ditada somente pela amizade, fico 

hesitante. Hesitante, porque não vejo razão nenhuma fora do terreno da amizade 
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para qualquer preocupação de vocês a respeito de São Paulo ou das mágoas de 

São Paulo contra a República Nova, o Brasil e outras calamidades. Falo 

sincerissimamente. 

E aproveito a oportunidade para contar a você (satisfazendo aliás um pedido 

seu, expresso, em carta recebida logo depois do turunibamba) a minha atuação 

durante o movimento. 

Logo de cara julguei o movimento uma aventura louca e percebi claramente o 

complexo isolamento de São Paulo, as proporções que a luta assumiria e assim por 

diante: Na tarde de 10 de julho, aqui em meu apartamento, Mário e eu definimos 

positivamente nossa atitude concorde: de alheamento reprovados. Apesar de umas 

tantas oportunidades, sempre me recusei a fazer política. Tendo uma vida 

organizada de pseudo intelectual, independente e feliz (não há desgraça que me 

abale), não acreditando em pátria, visceralmente contrário a qualquer luta armada 

(individual, civil, internacional), julgando o Brasil um erro étnico, geográfico, 

econômico e sentimental mas sem nenhuma ambição ou vontade de corrigi-lo 

desprezando os homens em bloco, egoísta e comodista, não via motivo nenhum 

para tomar partido na briga. Mário a mesma coisa. 

Mas a primeira semana se passou. E no decorrer dela eu caminhei de 

surpresa em surpresa: São Paulo inteiro presa de um transporte lírico (lírico, não tem 

outro nome) entusiasmou o impassível Alcântara. E me senti então irresistivelmente 

arrastado pela onda. O aspecto arrojado e esportivo do delírio me empolgou. De 

forma a remexer em mim os liames crucificados que ligam a gente à terra, à família, 

à casa, ao passado, aos avós dos álbuns e também da história. Na rua os que eu 

conhecia encontrava fardados. E fardados para partir. Meu pai, meus irmãos, meu 

cunhado, meus primos, meus amigos envolvidos de corpo e alma no transporte 

lírico. Todos os nomes que minha sabença de historiador conhecia desde o primeiro 

século paulista figuravam nas listas do voluntariado. Ao meu lado, bem ao meu lado, 

Lolita preparava peças de agasalho para os irmãos combatentes. Um dia não resisti. 

De vergonha (não de heroísmo) resolvi me alistar no batalhão da Liga de Defesa 

Paulista. Mas várias oposições se levantaram e eu fui solicitado para um dos 

serviços da retaguarda. Fiquei então uns dois dias hesitante. No domingo seguinte, 

porém, veio tomar chá em meu apartamento um Mário de Andrade nunca dantes 

conhecido nem imaginado. Um Mário de Andrade que na véspera havia lido pelo 
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rádio uma proclamação marcial da douta congregação do Conservatório Dramático e 

musical de São Paulo. Um Mário de Andrade que repetia insistentemente: grande 

povo, seu António! Terra admirável, seu António! Achando-me nervoso, abatido, 

contrariado, insistiu para que eu aceitasse o convite para dirigir a guerra pelo rádio, 

com o R.Y. instalado na Record, de que meu primo é co-proprietário. Mais por 

curiosidade do que por qualquer outra coisa, compareci essa noite na P.R.A.R que 

por obra e graça deste seu amigo, tão famigerada ficou. Pois é isso: compareci, 

gostei, fiquei. Até o fim. Até depois do fim. Para cá me transportava todas as noites e 

lá permanecia até quatro, cinco horas da madrugada. Tudo quanto o famoso 

speaker fui eu que escrevi. Oratória baratíssima, desaforos, intrigas, manifestos 

(alguns espalhados no Rio por avião), mensagens cifradas, réplicas e ataques da 

P.R.A.X. (deixe eu bater no meu peito), tudo isso é culpa minha, exclusivamente 

minha. Isto é: de vez em quando o hoje exilado Guilherme de Almeida e o sempre 

bobo-alegre Menotti del Picchia ajudaram. Mas era pouca coisa. Eu que organizava 

os programas, que escrevia os comunicados, que convidava os oradores, que 

redigia os boletins, que escolhia as músicas, que dirigia as irradiações. Mas não 

parou aí a minha aventura: Diariamente falava eu mesmo ao microfone. Sempre com 

nome alheio. “Vai falar o glorioso orador patrício Edu Chaves”, por exemplo. E era o 

Alcântara que falava como fora o Alcântara, escrevera o discurso do heroico a dois. 

Vários discursos de João Neves da Fontoura (para grande vergonha minha) foram 

pronunciados pelo mesmíssimo Alcântara. E o João Neves, do seu quarto do 

Esplanada, me telefonava: a imitação foi perfeita. Muchas gracias. Adiós. O 

grandíssimo pirata. 

Fiz pior: falei em italiano com esforçada pronúncia toscana em boca romana 

(ou vice-versa, não me lembro mais). E redigi para o estrangeiro inúmeras 

mensagens e descomposturas: duas por dia, em regra. 

De forma que (apesar de me conservar no anonimato) acabei sendo um dos 

mais salientes soldados da revolução. Com imenso nojo dos Ibraim, dos Plínio 

Barreto, dos Rwinger, dos Júlio Mesquita Filho, dos Morato (pegue na madeira mais 

próxima), dos Paulo de Morais Barros e outros que tais. Sustentei uma luta tremenda 

contra os de dentro. E pelo rádio disse o que bem entendi da politicagem sórdida 

que por trás das trincheiras aguçava as garras. De dia, naturalmente, para não 

revelar lá fora os podres de dentro. 
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Nojo desses safados e entusiasmo pelos que se batiam com matracas, com 

torrões de terra, com canhões descalibrados, sem aviões, sem munições, sem nada. 

A revolução terminou. Mas a minha aventura continuou. Talvez mais apaixonante. 

Ou mais divertida. Durante quatro ou cinco dias influí de certo modo nos 

acontecimentos. Esta carta está enorme, eu ainda hei de contar a coisa a você 

pessoalmente e por miúdo. Basta dizer por agora que estive no Q.G. general P. Góis 

em Cruzeiro, na companhia de alguns notáveis. Tenho um livro quase escrito: 

“Embaixadores da dignidade paulista”. É da gente dar pulos de indignação. E vir, rir 

até arrebentar de gozo. 

De forma que hoje penso com o monstro Paulo Prado. Passamos por dois 

sérios perigos: primeiro o da derrota, segundo (e pior, mas bem pior) o da vitória. Por 

isso mesmo, meu espírito não tem nada de penoso. Assistindo a um jogo de futebol 

(futebol de várzea) banquei o torcedor que pula em campo e entra no brinquedo. 

Terminado o jogo, prenderam o jogador cujo lugar ocupei sem que o nome do 

substituído fosse riscado do programa. O speaker (trata-se do speaker) ficou ferino e 

não declarou o nome do responsável. E eu estou cá escrevendo estas indiscrições 

tremendas para seu divertimento e edificação. 

E agora? Quanto pior, melhor. Virei (mais do que separatista) vanguancista. 

Vamos curar o Brasil do avesso, seu Rodrigo? Dinamitar essa porcalhada toda? Ou 

você ainda acredita no imenso, colosso gigante? 

A Revista Nova (pobrezinha) dará dentro de breves dias o seu último suspiro. 

Por intermédio de mais um número. Fecha o ano com algum atraso e em 

compensação falece com alguma antecipação. 

 Finalmente comunico que estou em vias de me tornar o Hearst paulista. De 

sociedade com o Sergio Milliet, o lusitano A. C. Mesquita (que você deve conhecer 

aí do Rio) e Lolita, mantenho a Empresa Editora A Vida dos Municípios Ltda., que já 

possui seis jornais no Interior do Estado. Mandarei alguns números para você 

conhecer minha atual aventura. 

Recomendações dos meus aos seus. Grande abraço amigo do seu  

 

Alcântara. 
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V. Carta de António de Alcântara Machado a Sérgio Buarque de Holanda. São 

Paulo, 31 de dez. de 1925. 

 

31) Publicada na edição fac-similar de Terra Roxa e Outras Terras por Cecília de 

Lara (1977, p. VII).  

 

São Paulo, 31-XII-925. 

 

Procure o Prudente, Sérgio. Logo. Imediatamente. Há novidade. E grossa. 

Fique sabendo, só que a contar de hoje, você é o crítico de prosa de Terra Roxa. E 

que, até o dia 15 de janeiro, impreterivelmente tem de enviar a primeira crônica. 

Pegue qualquer livro nacional, moderno, ultimamente produzido. Surre-o, eleve-o. 

Como quiser. Sem falta. Isso é que é importante. 

Ajude o Prudente em tudo. Suplico-lhe. Entenda-se com ele. Você é um 

homem ocupado. Nem almoçar pode. Mas não faz mal. Auxilie o Prudente. 

Mande-me a crônica! 

Escreva-me para 72, Sebastião Pereira. 

Mande-me a crônica! 

Mando-lhe um abraço. 

 

Alcântara. 
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ANEXO 4 

 

Correspondência passiva. Descrição e referências das cartas de Manuel de 

Bandeira e Rodrigo Mello Franco de Andrade a António de Alcântara Machado, 

pertencentes ao Acervo António de Alcântara Machado do Instituto de Estudos 

Brasileiros, em obediência ao prazo legal que não permite sua completa publicação.  

 

32) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 13/10/1926. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0992. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 página.  
 

Resumo: Carta confirmando o envio do livro de Manuel Bandeira a Jean Durian. O 

remetente informa as dificuldades em atender ao pedido de colaborações para a 

revista Terra Roxa... e Outras Terras. Envia dois versos do poema "Noturno na 

Fazenda” e comenta sobre o seu processo criativo irregular, no qual passa um longo 

tempo sem produzir em oposição a períodos de grande atividade. Estabelece 

comparação entre a sua prosa com a dos escritores A. de A. M., Ribeiro Couto, 

Prudente de Moraes, neto, e Gilberto Freyre, consideradas dinâmicas e 

verdadeiramente de vanguarda.    

 

33) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., s.d. [junho de 1928]. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0998. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 2 páginas.  
 

Resumo: Carta em que realiza um “convite aos antropófagos”. O remetente utiliza o 

humor para comentar as últimas produções dos colaboradores da Revista de 

Antropofagia, alertando para os riscos da “brasilidade modernista” em mesclar 

diferentes teorias e estilos. O remetente observa a “dispepsia” causada pelas 

influências absorvidas sem critério, como acontece com Rosário Fusco ao “devorar” 
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o estilo de Mário de Andrade. Envia, para a publicação na revista, uma nota escrita 

pelo músico Dr. Arthur Imbassahy no Jornal do Brasil, ironizando o seu conteúdo 

indigesto. A nota é um exemplo do passadismo literário combatido pelos 

modernistas. 

 

34) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 21/06/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0993. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 página. 
  

Resumo: Carta acusando o recebimento de duas missivas e retalhos de jornais 

enviados por A. de A. M. Comenta as críticas publicadas acerca do poema “Vou-me 

embora para Pasárgada” por Múcio Leão e Gilberro Freyre, sob pseudônimo, no 

jornal A Província. Considera interessante a observação de um dos textos de que os 

desejos do eu lírico do poema são reflexos dos sonhos de um menino doente. 

Ironiza o sentido místico atribuído ao poema por Jaime Ovalle. Narra a visita de 

Mário de Andrade ao Rio de Janeiro e informa a situação financeira precária de O 

Jornal e a fuga de Assis Chateaubriand. Após vários contratempos, consegue uma 

parte do pagamento de A. de A. M.. 

 

35) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 05/07/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0994. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta informando sobre o imbróglio envolvendo o pagamento dos vales 

aos colaboradores de O Jornal e a quantia que conseguiu reaver para o destinatário. 

Narra uma visita a Petrópolis em companhia do irmão do Gilberto Freyre (o Bigodão) 

e tece elogios à cidade.  Relata o estado de saúde de Graça Aranha e a participação 

de Jaime Ovalle como secretário da revista literária de Augusto Frederico Schmidt.  
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36) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 02/08/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0995. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 página.  

 

Resumo: Carta informando o recebimento do artigo "Praga" de A. de A. M. e o 

repasse do pagamento a Rodrigo Mello Franco de Andrade. Solicita que encaminhe 

para Yan de Almeida Prado o pedido acerca do valor de um livro do Padre Atanásio 

Kircher, Mundo Subterrâneo, de 1662, adquirido por Cícero Dias. Comenta a 

publicação de textos de Jaime Ovalle e Augusto Frederico Schmidt e o pedido para 

que envie novos textos. 

 

37) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 26/08/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0996. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 página.  

 

Resumo: Carta fornecendo novos dados sobre o livro Mundo Subterrâneo. Comenta 

a indisposição para escrever devido à obrigação de produzir para os jornais. Narra 

os conflitos ocorridos no concurso de literatura vernácula da Escola Normal e o 

desempenho dos candidatos Clóvis Monteiro, Cecília Meirelles, Homero Pires, Sílvio 

Júlio e Oswaldo Orico.  

 

38) Carta de Manuel Bandeira a A. de A. M., 19/05/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0997. 
Descrição do documento: Datiloscrito original, papel branco, 1 página.  
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Resumo: Carta acusando e agradecendo o recebimento de alguns instantâneos 

acerca da comemoração do dia 19 de abril e o último número da Revista Nova, 

elogiando a qualidade da publicação. Fornece os novos endereços de Ribeiro Couto 

no Itamarati e na residência no bairro de Laranjeiras.  

 

39) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 10/01/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-0999. 
Descrição do documento: Autográfo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta informando o depósito de parte do pagamento referente aos artigos 

escritos durante a terceira viagem de A. de A. M. à Europa para O Jornal, do Rio de 

Janeiro. O remetente comunica a mudança de endereço do escritório de advocacia e 

pede que a correspondência seja enviada para seu endereço pessoal. Comenta a 

tensão na situação política do Brasil após o início do processo da Revolução de 

Outubro de 1930 em oposição à situação privilegiada do destinatário na Costa do 

Mediterrâneo.   

 

40) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 13/03/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1001. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta informando a dificuldade em obter o pagamento pelos artigos de A. 

de A. M. publicados em O Jornal. O remetente descreve a crise pela qual estava 

passando o periódico e a predominância do noticiário político. Comenta o caso de 

“autoplágio” de Agripino Grieco, um crítico literário considerado muito rigoroso. 

Comenta o número especial de Movimento brasileiro, dedicado aos livros de Graça 

Aranha.  
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41) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,04/08/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1003. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta informando que o artigo de A. de A. M. sobre Praga foi recebido a 

tempo para publicação na revista A Ordem. Descreve os esforços em obter de O 

Jornal o pagamento pelos artigos de A. de A. M. Ao final, comunica sobre a 

concorrência acirrada para o concurso de literatura vernácula da Escola Normal, 

envolvendo os escritores Homero Pires, Oswaldo Orico, Sylvio Fillis e Cecília 

Meirelles. 

 

42) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,09/08/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1004. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta confirmando o recebimento de mensagem de A. de A. M. e o 

prolongamento da crise financeira de O Jornal. Devido aos problemas financeiros, 

sente-se constrangido em pedir que Mário de Andrade dê continuidade a um artigo 

sobre o “Aleijadinho”, sem saber quando haverá o devido pagamento. Informa o 

pedido de Augusto Frederico Schmidt para que A. de A. M. envie a colaboração para 

a revista Sociedades Literárias. Pergunta pela elaboração do romance e da Lira 

Paulistana de A. de A. M. 

 

43) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,15/09/1930. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
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Referência: AAM-1005. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta em que Rodrigo descreve o sentimento de culpa e aborrecimento 

pela falta de pagamento aos colaboradores de O Jornal. Reclama do longo silêncio 

de A. de A. M. e pergunta pela produção literária do destinatário. Avisa do envio do 

livro de Azevedo Amaral para o pai do escritor, José de Alcântara Machado. 

 

44) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 25/03/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1006. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. Papel timbrado do Gabinete do 
Ministro da Educação e Saúde Pública. 
 

Resumo: Carta descreve os esforços em conseguir colaborações para a edição da 

Revista Nova sobre o centenário de nascimento de Álvares de Azevedo. Comenta o 

número anterior e faz uma crítica a um artigo de Alfredo Ellis Júnior. Pede 

novamente notícias sobre a produção literária do escritor. 

 

45) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 28/04/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1007. 
Descrição do documento: Autógrafo, papel pautado, 1 página.  

 

Resumo: Carta informando a volta das férias nas Paineiras. Parabeniza a eleição do 

pai de A. de A. M. Avisa da inclusão da “carta lírica” de Aloysio de Castro para José 

de Alcântara Machado. 

 

46) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 09/09/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
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Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1008. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta sobre assuntos profissionais, o remetente solicita a certidão de 

casamento de Ruy Prado de Mendonça D. Alice Prado Pacheco e Silva e a 

declaração de herdeiro do Conselheiro Antônio Prado, para uma ação ordinária em 

que o autor defende a Pan Air of Brazil. 

 

47) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,14/09/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1009. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página.  

 

Resumo: Carta agradecendo o envio dos documentos solicitados e se desculpando 

pela “inércia epistolar”. 

 

48) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,14/09/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1010. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página.  

 

Resumo: Carta avisando sobre a ordem de pagamento pela Pan Air referente ao 

envio das certidões. Pergunta pela publicação do número da Revista Nova dedicado 

a Álvares de Azevedo e comenta a elaboração de um texto para a publicação. 

 

49) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,22/09/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
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Referência: AAM-1011. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta solicitando, a pedido da Pan Air, o envio de outras certidões e 

documentos. Informa que o número azevediano da Revista Nova não está disponível 

no Rio de Janeiro. Comenta sobre o primeiro número da revista Bazar e o retorno de 

Gilberto Freyre da Alemanha com a ideia de um “ensaio de história social do Brasil”. 

 

50) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,26/09/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1012. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página.  

 

Resumo: Carta acusando e agradecendo o recebimento das certidões no caso Pan 

Air. Informa da chegada do número da Revista Nova sobre Álvares de Azevedo. 

 

51) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,02/10/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1013. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página.  

 

Resumo: Carta solicitando o reconhecimento de firma de uma das certidões obtidas 

a pedido da Pan Air. 

 

52) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,06/10/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1014. 
Descrição do documento: Autógrafo, 3 páginas.  
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Resumo: Carta agradecendo as informações solicitadas e abordando o caso de 

Alceu Amoroso Lima, cujo distanciamento havia aumentado com a intriga 

envolvendo a crítica feita por Rodrigo Mello à obra Preparação à Sociologia, que 

expressou imenso desagrado em relação à obra.  

 

53) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 08/10/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1015. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página.  

 

Resumo: Carta agradecendo a intercessão de A. de A. M. e Mário de Andrade no 

caso entre Rodrigo M. F. de Andrade e Alceu Amoroso Lima. Informa que 

conversará com o escritor ofendido a fim de resolver o desentendimento. Comenta o 

envio da primeira colaboração de sua primeira colaboração ficcional destinada à 

Revista Nova, pede que não figure como conto, mas uma “narrativa”. 

 

54) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,17/10/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1016. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas.  

 

Resumo: Carta perguntando se a colaboração para a Revista Nova havia sido 

recebida. Comunica ter escrito a Alceu Amoroso Lima e teme haver aborrecido 

definitivamente o escritor católico. Comenta acontecimentos literários do Rio de 

Janeiro, como uma crônica de Manuel Bandeira inspirada por Jaime Ovalle. 

Pergunta pelas múltiplas funções de A. de A. M. 

 

55) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 31/10/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
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Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1017. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta comentando o interesse de A. de A. M. pelo falecimento do 

funcionário de Rodrigo, o Seu Ernesto. Informa o recebimento de resposta de Alceu 

Amoroso Lima, pressentindo que a polidez da resposta escondia um profundo 

desagrado do escritor católico. Pergunta se A. de A. M. pretende visitar o Rio de 

Janeiro. 

 

56) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 30/11/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1018. 
Descrição do documento: Autógrafo, 3 páginas. 

 

Resumo: Carta contendo informações referentes a um recurso extraordinário. 

Informa que repassou a Cícero Dias (1908) a incumbência de encomendar um 

trabalho ao Foujita [sic], (artista japonês FujitaTsuguharu (1886-1968), batizado 

Leonard em 1959). 

 

57) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,05/12/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1019. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 

 

Resumo: Carta com a resposta sobre a encomenda feita ao pintor japonês Fujita 

Tsuguharu, o qual solicita o tamanho do retrato para fixar um preço para o quadro. O 

remetente comenta o prolongamento da estadia do pintor no Rio de Janeiro e avisa 

que, dificilmente, haveria tempo hábil em sua viagem a São Paulo de fazer a obra 

encomendada. Comunica uma cirurgia feita por Sérgio Buarque de Holanda. 
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58) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,15/12/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1020. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 

 

Resumo: Carta comunicando não ter encontrado entre os papéis do escritório o 

primeiro ato de O Nortista. A carta traz comentários sobre o novo número da Revista 

Nova e o convite para ser editor de uma revista literária, Ateneia, idealizada por 

alguns literatos e membros do Jockey Club. Pede notícias sobre o estudo histórico 

de A. de A. M. sobre o jesuíta José de Anchieta. O remetente informa sobre o estado 

de saúde de Sérgio Buarque de Holanda, os novos trabalhos de Manuel Bandeira e 

Prudente de Moraes, neto, além de anunciar o nome do novo livro de Gilberto 

Freyre: Casa Grande & Senzala. Demonstra receio pela recepção da crítica 

publicada na revista Boletim de Ariel sobre a obra de Yan de Almeida Prado, Os três 

sargentos.  

 

59) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,19/12/1931. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1021. 
Descrição do documento: Autógrafo, 4 páginas. 

 

Resumo: A carta responde à dúvida de A. de A. M., se a nova publicação literária, 

Ateneia, não atrapalharia o “ranchinho” da Revista Nova. O remetente comenta que 

o empreendimento não é sério e que, apesar de não gostar da proposta, aceitou de 

modo contrariado ser um dos fundadores da revista. Manifesta admiração pelo 

trabalho de A. de A. M. nas notas do livro sobre o Pe. José de Anchieta e diz ter 

perdido a crítica sobre o livro de Yan de Almeida Prado. Informa sobre o atraso do 

número 4 da Revista Nova. Pede sigilo sobre a ausência de Pedro Nava no Rio de 

janeiro devido ao falecimento do irmão desse escritor. 
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60) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 29/02/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1022. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta com novidades sobre o recurso extraordinário n.º 1826 e os 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do tribunal de São Paulo. Comunica que 

ainda não recebeu o número 5 da Revista Nova, a qual aguarda com “grande 

curiosidade”.  

 

61) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 21/03/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1023. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página. 

 

Resumo: Carta acusando o recebimento de documentos para o registro de uma 

marca comercial para o Sr. Nuno Rios. 

 

62) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 31/03/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1024. 
Descrição do documento: Datiloscrito, papel timbrado riscado de Afrânio de Mello 
Franco, 1 página. 
 
Resumo: Carta informando a devolução de documentos referentes ao registro da 

marca Leiteria Pereira em nome do Sr. Nuno Rios e as complicações legais para 

esse trabalho.  
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63) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 07/04/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1025. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 
 

Resumo: Carta informando o recebimento de procuração do Sr. Nuno Rios e da 

certidão de registro, os quais são anexados ao processo. Solicita o novo número da 

Revista Nova. 

 

64) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M.,14/10/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1026. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página. 

 

Resumo: Carta pedindo notícias após o restabelecimento da comunicação do 

Estado de São Paulo com os demais Estados brasileiros. Demonstra receio que o A. 

de A. M. esteja agastado com o amigo por causa dos conflitos da Revolução 

Constitucionalista.  

 

65) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 26/10/1932. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1027. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta com informes jurídicos sobre o registro da marca Leiteria Pereira e 

solicitando o pagamento ao Sr. Nuno Rios para cobrir despesas legais. Indaga sobre 

a circulação da Revista Nova. 
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66) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 10/01/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1028. 
Descrição do documento: Autógrafo, 4 páginas. 

 

Resumo: Carta pedindo uma cópia dos trabalhos do Congresso Estadual de São 

Paulo sobre o projeto Costa Mauro referente às ações declaratórias. Pergunta se há 

parecer emitido pelo pai de A. de A. M. Pergunta sobre as atividades do escritor 

paulistano e da lentidão em receber notícias dos amigos de São Paulo após a 

Revolução Constitucionalista. Lamenta a situação penosa do Estado, demonstrando 

constrangimento em ter a impressão de ser um representante do “governo 

provisório”. 

 

67) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 01/02/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1029. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 4 páginas. 

 

Resumo: Carta comentando o relato de A. de A. M. sobre sua participação na 

Revolução Constitucionalista. O remetente narra suas impressões sobre o conflito 

ocorrido em São Paulo e o receio de perder amigos pela discordância gerada pela 

guerra civil.  Aguarda com interesse o último número da Revista Nova e solicita o 

empréstimo do Código do Processo Civil de São Paulo. 

 

68) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 04/02/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1030. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. 
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Resumo: Carta confirmando e agradecendo o recebimento do Código do Processo 

Civil de São Paulo. O remetente comenta as novidades acerca do registro da marca 

Leiteria Pereira, informa sobre a viagem de Manuel Bandeira a Petrópolis e da carta 

escrita por Prudente de Moraes, neto a A. de A. M.  

 

69) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 10/02/1933.  

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1031. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 

 

Resumo: Carta acusando recebimento o depósito referente aos procedimentos 

jurídicos a serem realizados para transferência da marca “Leiteria Pereira” para o 

nome de Nuno Rios. 

 

70) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 03/04/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1032. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 

 

Resumo: Carta agradecendo as providências tomadas por A. de A. M. acerca do 

pagamento recebido pelo caso do Sr. Nuno Rios. Demonstra satisfação com o valor 

pago por seus serviços. 

 

71) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 13/04/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1033. 
Descrição do documento: Autógrafo, 1 página. 
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Resumo: Carta explicando a demora de resposta, pois a missiva enviada por A. de 

A. M. encontrava-se com Prudente de Moraes, neto. O remetente comemora a 

fundação da Escola de Sociologia e Política e a possibilidade de A. de A. M. fazer 

parte dela. Informa esperar a visita do amigo ao Rio de Janeiro por ocasião da posse 

de José de Alcântara Machado na Academia Brasileira de Letras. Informa a viagem, 

em poucos dias, de Prudente de Moraes, neto e família a São Paulo.  

 

72) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 31/05/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1034. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta desculpando-se por não ter conseguido estar em companhia de A. 

de A. M. durante sua visita ao Rio de Janeiro. Solicita o endereço de Nuno Rios para 

proceder à cobrança dos honorários. 

 

73) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 09/06/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1035. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 

 

Resumo: Carta profissional acusando o recebimento de quantia monetária 

correspondente a honorário de serviço prestado ao Sr. Nuno Rios. 

 

74) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 09/06/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1036. 
Descrição do documento: Datiloscrito, 1 página. 
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Resumo: Carta enviada juntamente com uma resposta destinada a Nuno Rios. 

Comenta o excesso e urgência de tarefas jurídicas e informa que o jornal literário de 

Augusto Frederico Schmidt, sob a direção de Manuel Bandeira, irá sair. 

 

75) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 11/071933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1037. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta informando que os autos nº 1.499 de São Paulo não estavam no 

arquivo, e sim, na secretaria do Supremo Tribunal. O remetente pergunta onde pode 

obter os textos de A. de A. M. sobre as obras o Destino do Socialismo e Introdução à 

realidade brasileira, além de comentar sobre o livro de Gilberto Freyre, em período 

de produção, informando o subtítulo da obra: “Formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal”. 

 

76) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 22/07/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1038. 
Descrição do documento: Autógrafo, 3 páginas. 

 

Resumo: Carta agradecendo o auxílio de A. de A. M., através do pedido de voto a 

José de Alcântara Machado, na campanha de Homero Pires a uma vaga para a 

Academia Brasileira de Letras, informando que o escritor havia perdido a eleição 

para Celso Vieira. Pergunta pelo recebimento da revista Literatura com poemas de 

Pedro Nava. Ao final, responde que não conhece o texto do novo livro de Gilberto 

Freyre, mas espera obra notável pelo estilo e conhecimento do escritor 

pernambucano. Pergunta pelo curso de Sociologia ministrado por A. de A. M. e se 

pretende retomar o projeto da Revista Nova. 
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77) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 18/10/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1039. 
Descrição do documento: Autógrafo, 4 páginas. 

 

Resumo: Carta revelando que não interviu a favor da publicação de um artigo de 

José de Alcântara Machado, uma vez que estava afastado há meses do órgão ao 

qual o texto havia sido encaminhado. O remetente narra um período de 

convalescença e da visita de amigos para tentar reconfortá-lo.  

 

78) Carta de Rodrigo M. F. de Andrade a A. de A. M., 06/12/1933. 

 

Instituto de Estudos Brasileiros. 
Arquivo Antônio de Alcântara Machado. 
Série: Correspondência (Caixa 15). 
Referência: AAM-1040. 
Descrição do documento: Autógrafo, 2 páginas. 

 

Resumo: Carta indicando as últimas providências para a expedição do certificado da 

marca ao Sr. Nuno Rios. 

 

 

 


